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 11125 اطفال 01 !داشخلا
 0 ا ل

 ّ اغ] أ ءزجللا

 ةراعلاو ريوصتلاو ةيعرفلا نونفلا ف

 ةيزيلجلالاب هتك
 01915112 - م800110--5

 هيلع قلعو هحرشو هنجرتو
 روتك كلا

 ةيبرعلا راثآلا راد ٠ :ريمأ ْ

 رسنلاو ةجرتلاو فيلأللا ةنجل ةعبطم
 الو#طكلاا





 ىف مثأ اكوا معلا رشا نييعماجلا ةنل ءاضعأ ىنم بلط

 لقنأ نأ 2 لع ذخا نأ. )»ي مالسولا هنا 2( باتك ةحر

 رئابو وب ويظتلاو ةرانلا قخشيف 57 هلا جا وهلا ةيرفلا لإ

 اذبم باججإلا ديدش ليوط نمز ذنم تنك دقو . نونعلا

 تفولا قيص ن هم ا لع مهم 1 ةيملثا ع نع مجحأ 0 2 بأ تكلا

 ءأ رقلا اهمهشب يذق تاداطصش. ىلإ ةحا 7 00 هب وعضو

 2 اهتاليثم ايقنت جا ىلا اعلا لك حو وصوو ءالح ىف ٌق 5 .ىدؤ َُ و

 هدب روألا تت اغذالا

 ل ل لف ىل :أ ناقلا 0 نإف ءىش ن نك ءاعمو

 قيلعت اهملعو « ءارقلل وبلا ر ,مظن ( مهنا ثارت » نم نونفلا

 تارايع نم + ضماغلل 8 اضيإو ةدئاعلل 7 اعإ اهتبتك حورشو

 ةينفلا هتاحاطصمو باتكلا

 « مضاوتلا فاكت نم فوأألا نع جرخأ نأ ىلزاج اذإو

 4 امرت ىرخو لوصفلا هدم ىلأ ؛امتإ | ليحست ىلع ضرحأ نإ ىلإف

 هل الهأ | املا ل امقتسالا نس-»ح ن م هالو | رقلا ء ىلإ 1 اختم



 تنك #1 كني

 ةروصنلا هشويج اهتحستك ١ ىتلا دالبلا نونف مالسإلا ثرو

 رصمو ةيروس ىف ترهدزا ىتلا ةينثلا بيلاسألاب نوململا رئأتو .

 اهوعرذأ نأ اوكيلاع مهتكلو ةريدإلا ةذلب و ابإ نرولعر و

 نونف لب نف قولا لع ىف رهظت بسانتم سناحتم بلاق ىف

 انها لازأل ارينأت تردلا نوتق.ق اهرودن كيرلا هيفا

 | ا مويلا َىح

 ناك داليلا دعب ىلوألا نورقلا ىف نيدمدلل ماعلا نأ عقاولاو ٠
 00 نم عو ىلإ قاتو « 0 ىلانويلا نفل مس لق

 ىلإ ماطتف راك ةبالاو عرونتلا اه زوعأ ىلا نذلا اذه ةاحتنم قف

 6 ىف ةيرخ 007 ا 3 ةيئف بسيلاس و ديلاقت

 ةأجا مو 3 رحاس لايخ نم 0 8 لدعي ا ثنو

 يملا دام ناولآلا جزم ىف رارسأ ن م هبازاتك 1 الإ نيتميظَع

 0 اهدجو هد وشنلا ةينفلا بيلاسألا كلت . رطاخلا جت و

 نأ. ف ةيمالسالا نوئملا ىف 3 2 3 3 نييناساسلا دنع ندمتلا

 . اهؤاجرأ تعسناو ةيب رعلا هب : روطاربمالا تدتما

 ىقلا نك لاو برغلاو قرشا نيب . لاصتالا تاقلغأابا

 ىتعت ابو رو ىلإ ل وصولل ةيمالسإلا ةينفلآ ٠ بيلاسألا اهتكلس

 ناقللا ىف كزتلا ةلود مث « ةيبياصلا بور 1 و ةيلعطو نيلدنألا



 م

 قرشلا ندم عم ةيلاطيإلا تاب روف راع ريوق و

 0 8 ' هروغتو ىندألا

 ينقل لدقحاو , ةيااسإلا ةقادلا ثببأ نتلكألا قف
 نكلا يك وقاتل قوقل ف ةناطرت تحيبصأو 0

 ورع نويوفشتملا لظو « ةيندم يطق ًاراهدزا ا ف

 ”ةييرلا نيل لالا يرو اقن كحل نوف ورمل كوني نادل

 ىنيد حماستب و شيغ دغرب نيمعانو ايئايسا ىف برعلا اهلخدأ ىتلا

 مداياطسا كف نيدحوماو نيطبارما كولم ءاج مث + نب 1

 0 « لامثلا ىلإ مترجم ىف يول نم نوعا

 نو رولا ءالؤه لقنو « اعاستا ةيم السالا ةيندملا طبخ كالذ

 مستر قيلدلا كاداعوورا ا يعل ةدجتلا

 ”لونآلا ندا نأ سدنألا فيان مق قبلان يتاءادشو

 4 00 فويفرفلا ةرشتنوعاو ب دسم اةراضوات فيدات

 الل ىراعتي اذكا دل قيمنا ع اطاننلا كف 2 3 ندد
 0 جويل ترشتتاف « مهريغ مهنم عت و « نايسالا ءارغألاو

 ةيايبشاو ١؟5 ةئس ةيطرقو « ١٠م8 ةنس ةلطيلط طوقس ناكو

 نيالا عانضلا جازتما 'ىلع لماع ربك أ 744 ةنسس
 ةماخ ١ ةو؟ ةنش ةطانرغ طوقس ناكمث ع مريقب نيب رعتنملا وأ

 نم ًاريثك"نيِلسملا نع برغلا عانص هيف لمن ىذلا روظلا اذه



 مسح ىلإ مم

 اذهل رهاظم مأ لعلو ؛ ةيعرفلا نونفلاو ةراعلا ىف مهتاعانص رارسأ

 « مانعزو» » نينجدملا ىلإ بسني ىذلا ىلايسالا زارطلا روطلا

 برملا ناطلسلاوز كعب قيرحيسملا ةمدخ اواخد ناذلا نماسلاوأ

 عانصلا لئةشاو ةلطيلط ىف زارطلا اذه أشن دقو ؛ سدنألا ىف

 اناهانءاعأ ىف ةضانلا رؤذو قينانكتلا ةيرد 6 نونا

 شقنلاو تاجوسملاو فزآلا ةعانصك ةيعرهلا نوذغلا ىف اوغينو

 ا ع مل تناكو « باشخألا ىلع
 وردب كالفل هوثب يا آه ةاعدجوف ةيايبشا رصق اهمهأو

 هينا ايسألا ةكلالا ة ا ١ ارقم لظ ىذلاو ء لع ةلس

 “ نورئازلا بحي 0 دصأف تاونس ذنم ةب روهخلا نالعإ ىتح

 ةيمالسإ فحم نر اينايسأ كولم هيف هعج ام و ةيب رعلا هناراعب

 قوافل نوضتلا كانإ تويهؤنلا نا كلذك را ردات

 521:1 2جم 0ع الت ودم 1 و وجايتتاس ةئيدم ىل ىلإ جحلا يلع

 نيهاسملا رئاعب بامعالا مل مل حاتيف ايناسأ ىف ©هرجمووأعااو

 نتافاو اةلاوطم للع 0 ىف و ول ١ ع قفل

 ام ةيلدلا يضلاسألا

 ىلع مهئاطلس بلغ نأ دعب نوماسلا اهحتف دقف ةيلقص امأ

 شطب رقأو ةطلامو ةينادرسس اوكسلم اك طسوتلا ضيبألا رحبلا .

 ةدع لع اولوتساو نينرق نم رثك أ ةيلقص مل تنادو « صربقو



 مسلس اوقلا معسل

 "5 ميك ناكو ايلاطيإ ىلونج ىف تايالو

 .ةعانصلا بورض اهف انا ةر زجل اوره.ف ىنيدلا حماسللاو

 .اناطإ لإ اهتم فرقا للا 0 رولا ةعانص امس الو ةعارزلاو

 .مهييلاسأ اواخدأ م تيصلا ةمئاذلا ةيري رملا تاجوسفملا ةعانصو

 اه وولا كل ل لآ الو « ةقيقدلا تاعانصلاو ةراعلا ىف ةينثلا

 ىف مدقلا ةخسار ةيمالسإلا نونفلاو ةيندملا تناك مدعب نم

 -ةيندم تلفن 3 ىنيد حماست ةسايس نامرونلا عبتا و ةيلقص

 .ىلإ اهنم ترشتناو ةيلقص ىف ةرهاز ةينفلا هديلاقتو مالسإلا

 يور افراق هاك رااطو الأ ني

 كف اا الإ اهجناتت نم انيئعي ال ةينيلبصلا بورحلاو

 :تاقؤلغا مك مئاد عازن ىلإ ةليسو ةيلقص ةريزجو سلدنًلاك

 . اففنم بورملا هذه تدجوأو مالسإلاو ةيحيسلا نيب ةلصاوتم

 انو ةيقدفللاو.اونك ةعهربلا ةيااطراللا"ةةاوؤرألا هزاع

 .سدقملا تيب ىف ةينيتاللا ةكلنملا سيسأتل ةيلمعلا مئاتنلا و

 نذالا قرشلا ال نواف ىكايورتيملا مدع ةراع رع

 .رودلا اتبعل ةيلقص ةربزجو سلدنألا نأب لوقلا حص نإو

 بورا لضف نأو:برغلا ىف ةيمالسإلا ةفاقثلا رشن ىف ربك ل

 «ماشلا ىف نكي مل هنأل ًارظن ًارييك نكي مل ناديملا اذه ىف ةيبيلصلا
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 نود اس ات ير داتا اا

 مولعلا ناديم ىف كتالذ حص نإ لوقت « ةفاقثلا لدادتو ليضحتلاو

 ىف ةيديلصلا بورا هتلمل' ىذلا رودلا نأ دقشنت اناث :تادالاوب

 ناهتسيال زيطخ اب وروأ ىلإ ةيمالسالا نوئفلاو تاعانصلا لقت:

 ةيبيلصلا بور 1+1 ىف نيماسملا اما كورلا دوحو لعلو . هب

 نيرا نبع يق ويفر لع روطت نما

 توزلا تناكو# ةقراثلا ةقغاوقو ةقيقدلاةناها ام سمت كيجشأوا

 ن نينا ةييبردلا هايل و فنا دايو هذ ةدرااقلا

 اهيلعو « نيماسملا عم لماعتال ةيبهذ دوقن كلص نم ةقدانبلا هلمف ام

 لاو « ىرحملا يي راتلا نع الضف ةينارق تايآو ةيبرع تاباتك

 ١1؟ غ5 ةئس عبارلا تنوسنأ ابابلا هيلع جمتحا ىتح اعاق ماظنلا اذه.

 ةينيطتطسقلا ىلع نيين املا كارثألا ءاليتسا ناك كلذكو

 لويحرالا رك رئاورع قامو ناقل ممأ ىلغ مهما الو هالك

 نا 1ك كلذ ناك لزتت فيلكا 0 اب وروأ كوام لاضتاوم

 ارهاظ لازنال قرش عباطب يلاقألا كلت نونف عبط ىلع لماع

 ةينذادألا ةينقلا تييلامألا ىدرياك ددسن ناك 6 ١ يلا قف

 . ةيب زوألا ةراقلا ءاحأ رئاس ىلإ ىرتلا ملاعلا نم ترشننا ىتلا»



 1 3 ش 5 4 . 3-5

 هرم عزب عمان تعم سكيس بتكف برغلا نونف ف ةيمالسإلا نونفلا“

 ةياتكسلا طرب رش ريسفت هيف لواح الاثم امى ةئندت َّق 300

 راش أو 8 هنأب ةيئاردناكب ريوهسلا جاعلا قودنص ف ةيفوكلا»

 دياقت اهف نأ نظ ( نويل فحتمب نآلا ةدوجوم ) ةينف ةفحن ىلإ ٠

 ا١مس٠ ةئس سردف ال/ة1!عصنم نامايق هدعب ءاجو . ةيبسع فورح.

 مسأب فرعتو (10705 ]ة(أت, 1075 ) 2 ةتساهالا ةيتكملا
 سه 5 3

 اديلقت اهراطإ ىف نأ ظحالو ةووعوارنموع لع 5ولتوأ- 5بعم»
 2 07 ْ 30 5 ع

 هرثأ ىنتقاو « رشع ىداملا نرلا ىف ةيب رعلا ةباتكلل ارم

 مادختسا نع الاقم 1845 ةئس بستكسف' 010616 هيب ريجتول

 برغلا ىف ةيحيسملا بوعشلا ىدل ةفرخزلا ىف ةيب رعلا فوركلا»

 ( [نئ؟عدماوأ لعد ءهيمعاقععد ةنقطعع لهصم ]!؟هممعس ءعماقكأوزجن

 ءاعع اعد معان ماعد كتمان عمق 60'0ععالعمأ- ا عمنع 3مععطقوا--

 0عاوانع, 1846 ) ؛

 ةيعمس ىلإ 18074 ةنس ممدق ثحح ساسأ لاقملا اذه ناكو .

 [مانأو وجاروك ىول ىشرألا ذاتسألا نييسنرفلا نييراثألا
6011© 0 

 امهم ةنسا [كنتقأ 6 8 عزها ور ليمإ ثدح كلذكو



 ك5 4 25

 :دلر هو ايلاطي ب ةيحييسملا رئاعلا صعب ف ةيمالسإلا تاريث أتلا ن

 ؟([.ع5 ج15 0ع 1!" هعاعلتأ اتلاتقا | اتقن كةنتك !'[[ةلزع م

 ال ةادصععد 0ع !'طعماع ؟ءةهصعمتذع لع مرصع, امردع عال )

 .ةينايسألا نونفلا ىف ةيمالسالا تاريثأتلا 150 ةنس ىف سرد 7

 نم لوأ ناك 2: 34416 لام ليمإ ىسنرفلا ملاعلا نأ ىلع

 19و11 ةئس كيكف ةيانعقح ةيمالسالا تا ريثأتلا عوض وع ىنع

 نساتكلا كم دكت عماجلا دجسملا ةرامع ريثأت نع الاقم

 (12 8ل1م5نابعم لع 00:0هانع عا اهو ةعازذؤو5 0ع ةيسنرفلا

 .ا فانا عمعرع عا لدي العادات - [علانع هع ةقمعاأعا أ

 "هيف 6 > الاثم 1١998 ةنم ىف بتاك مث رمل عممع, 1911 )

 حل ف ةيمالسإلا ب رامعملا هاو اظلا ريثأتل 1 ةاثمأ

 نفت قاتلاو قع داخل ا ريورألا لا ةيحف ثلا" نيناكلا
 "5 نع م10 عق ةزاتك [ةقأ 201811, ع5 1آ0عاندع

 .لع ذخؤي ام كانه ناك نإف «( ا1لوملعور 30 عاتلط# 6 1923)

 -ةمزاللا تاحوالاو روصلا نم هولخ وهف قئاشلا ثحبلا اذه

 هلا تايراظن نم .ةيف 0 حيضوتل

  :ةينايسالاو ةيسنرفلا نونغلا وخرؤم 2 نيحلا كالذ ذئنمو

 يفلان قولا ندا اة ناهض قلاب ىفرلا نوقملا ف ةيلاطنالاو

 "اودقعف « مهسانأ ةيمالسإلا نونفلا وشرؤم كلذب مهلك ءاهيذ

 .ذاتسألا بنتك تاذكو؛ عوضوملا اذه ثحبل الوصف يك
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 ريوصللا ا ةيفركلا فوزرللا هع الامال 5/166 هنو

 ([1.ع5و قيوعانرعو همايأتوالع لققك ]18 معا[ اع ن كيرلا

 نع ًاباتك مث هوه 6,- 0326أأ6 لع5و 8ءول»ع - ةعاور 1924)

 ( ]ع5 امئاابعمممو روك ذللا ريوصتلا ىف ةيقرشلا تاريثأتلا

 211ءاتأوأ ع5 لقص ]15 20عأا1 156 1058116. 13515, اقللتعملك

 ١و1 ةئس 11. 0اةءلع كراج خرتيه ذاتسألا بتكو . 1924)
 ( 1«ان1151 ه0 يب رولا نونفلا ف نعين انعلا ريثأتل هيف صضرعالاةم.

 [< 01151! مرع هلت لعن طمغعمو لعو اللآع النو زعالاآ]. ]ةط أ

 0لعرتم انامل لأم 8ععانالا1ع لعل 0513571 ان ل16 عابرتس

 هردةتوعطع ]برواز ونوموعطع ظاعلأعت طغاقلتق ع. الخ

 .٠ ةاوما5ون عازب التعمبا 1921)

 ل يووم راق مع روس ط7 يلو

 ع روثاليد ليج ذاتسألا نئحنلر لحي ف او ةئس ع

 نيب راثألا 5 ةيع 527 كالذكو . نزاع لع اه 00-5

 ينعدم نفو نييرعتملا نف نع نتكلاو :تاللاقلا نارسالا

 ..ةاتسألا باذك كلا نيو + انهن ىكاتسلالا "باتل قعو

 ا نع اوأ19 ةنس 00171623 0 2 زيمو>

 ظ امانأع 7 شلافاداك ىجوب ذاتسألا تاو تي وعتملا

 ا ْ 50 :٠

 فحاتم ريدم ]ان معأ ا كلا ذاتسألا 57



 كونف ىف هيدا نونفلا "50 تاللاقم ةدع نيلرب

 00000  قرشلا

 ويشاوفيد تبراه لي لا ةديسلا تلت 1978 ةئس ىفو

 :دروفسك أى نيقرشتسملا ريؤمف ةامدسع 8. ]ب 0

 527 روألا نونفلا ىف ةيمال اسإلا كاوتاعلا ضعب نع م

 ةيعجلا ىف ةيسنرفلاب اهتقلأ تارضاحم مبرأل ًاساسأ ثحبلا: اذه

 13 ىرصملا ع وبسألا ةلحم ىف اهتعبط مث ةيكسللا ةيفارنجلا

 ا الت ةلقتسم ةعبط كلذ دمر اهنمت رهظأك ةءمةترجع عورب ماتعمم ع

 (©بعاوانعم مقا نعم ععم اواذ101- ىرخ |[ ةفرط ىضاملا ماعلا ف

 01165. ذالا 165 ةعاو لع !"عايرومع - 16 3116و ةعادأم 016+

 ,ىتلا هروص ركب هتلوهس قئاشلا ثحبلا اذه راتعو 1935)

 ٠ تانراقمو تايرظن نم هيف ام مهفت ىلع دعاس

 ذتاسألا أهيف سرد دقق ءارقلل وذل اهدك لا لوصفلا امأ ٠

 عوضوم 8ع اي م01 دلونرأو 0م 07

 اريك اعيش ايف اوخوت «٠ ةيفاز ةنارد ةنمؤاسالا كا اريثأتلا

 روصلا ظ20007 هوتيذو ةيملعلا ةنامّألاو فاصنالا نم

 2 لا تاي راغنال اهيفوو ةنراقدلل اليبست ( تاحوالا »و

000 

 ١95 ةنس هينون ١5 ىف ةمهاقلا



 ةيعرفلا ةيمالسالا نونفلا

 ةيزيلجتالاب هبكح
 ملا. 11. 1115 11ع





 ٠ هلا ةيمالسالا نك 'ونفلا 000

 ا نونفلا ف اه

 لثالجو نوعا مئاظعب ةلفاحلاا هتايج مالسوإلا د لروح

 الكتش ىل رفلا ناديملا ف قلخي نأ اهمانثأى هل حيتأىتلاو ثادحألا

 ع ىطنلطإلا طيحلا ىلع ةلطلا ندملاب نْلا لاكشأ ن دعا

 دالمف ؟ ها ًاديلو ا مف ن ملا 10 0 نم ريسلا نم

 فل بدحي رثأ الخ تقولا كلذ 2 ن4 نم اهيف دجوب مل برعلا

 ىدص درخغ هتعيبط ف نك الخ 0 3 قيحسلا نيمانملا نم

 ًارثأت ىنجألا مدقتلاب ترثأت نك امأ ىف رهظ جحراخ نفل ةاكاحمو

 عاقبلا ف يب نهاط ىوق نف ةرب زملا ههش ىف قرش 2 اع

 نآلا ىح اهانمدختسا ىلا ةجرتلا ص «ةيعرفلا نوتفلا» )١(

 ل115 5016انغ5 و ( ةيزيلجتالاب ) اه: ىف ةموروألا تاحلطبمملل

 نونفاا.اهيمسن نأ نكمي دقو ( ةيناملألاب ) !؟!ةأ3164054 و ( ةيسن فلاب )
 . ةيفرخزلا نونفلا مساب انايحأ فرعت امك ةيقيبطتلا نونفلا وأ ةيعانصلا
 ذختت وأ اهب عفتني قلا ةلوقثملا ءايشألا ىف نفلا وه لاح لك ىلع اهب دوصقلاو

 ضعبف ٠ ريبك دح ىلإ شماغ ميسفتلا اذه نأ عقاولا كلو فشلا هقول

 رخآلا شعبلاو ةيعرفلا نوتفلا ىف الثم داجسلا نولخد ' نونفلا ىشرؤم

 ( برعلا ) ش العا هناوحرخ



 مس ع سس

 رطضت ىتلا فورظلا كالت نع فالتخالا لك هفورظ فات#و

 ةلزع ىف اوشيعي نأ ىلإ ءارحصلا ىف نوب رضي نيذلا لّحرلا موقلا

 دالب نم ةيحورلا هتروص دمتسا دق ىالسإلا نذلا ناك ن إف . دوكرو

 تناك ىرخأ نكامأ ىف هغوص مث دق ىداسلا هماوقق « برعلا

 . ةايحو ةوق اه نذلل

 ريبكح رييغت ةب روسو را ى ةيحيسملا تندعا هنقا و

 نإف ؛ اهروهظ دنع دالبلا كلت ىف ًامئأق ناكى ذلا ىنثولا نفلا ىف
 امش ةداينلا ف اند نك يقيدع ناني رفاعو لدارق

 كي نأثيلتإ ب 1 ةدايس دب ىلع روطتو هب نأ اهضعبو

 امأ . عئار ليم قسنم نف نيوكت ىلع اهتناعأو ةديدج ح ورابب

 تناك ذإ « اذه ريغ لالا ناك دف تارفلاو ةلجد ءارو امف

 نييثراملا مهماكح هحو ىف سرفلا راث ذنم تضقنا دق نورق عضب

 ؛ ةيسرافلا ةيناساسلا ةرسألا مهنيب تماقو ( 26 طدراطتقمو )

 اذهب وغ ميدقلا مهنق لراكو هاز ىنوق ءايحإ دهع ارادق

 ةبسألاو ةماخقلاب زاتمي ذئموب نفلا اذه ناك اك ايوق اومن ءايحإلا
 ةياع خدت نأ ةيئارنإلا ةيرقيقلا تغاطتنا نأ دست لؤلخاو
 ردنكسإلا حوتف ذنم ةدئاس تناك ىتلا ةينانويلا رصانعلا نم
 ةماخيشلا كللت هيسك ام اينما طساوأ نم ذئدعب هترامتسا امو

 ' ةهبألاو



 سس ه9 مسن

 نيتهو ركم امم اتناك ناتالا ناتيداعتملا ناتفاقثلا اه نائاه

 . عرعرتو ىنالسإلا نفلا امهنيب أشن ناتللاو « نيماسلا دنع

 ةليسو ءىش لك لبق ىطسولا روصعلا ىف نفلا ناك دلو

 نأ ةهادب اننكمل ىتح « اهنع ريبعتلاو ةييئيدللا راكفألا حرشل

 : اينكش نيالا هللا ىلإ ظنا وويغنلا ف نغلا نها دمقر

 اهميااس / و ةينفلا بهاذلا هذه ةعيبط ىف نأ حضاولا نم 4

 ان لع لترا نذل لع ايهم ةفاغ ماع من كو

 تاعج دق ةينيدلا تارثؤلا نأ الو دحاو لصأ ىلإ اهعيمج مجرت

 ةليسو هرهوج ىف ىحيسملا نآلا ناك د قلو . ةزياتتم تادحو اهنم

 لك ةدضاو ماودلا ىلع هتمبم تناكو « ىييدلا ميلعتلا لئاسو نم

 همهفي وح ىلع تعسر ىتلا زومرلاو روصلا اهرسفت اك حوضولا

 . ءاوسلا ىلع معتملو ىمألا

 المع ودبت تناك نيسدقلا روصو تانوقيالا ةعانص نكل و

 ءام ةينف ديلاقت هيدل نكست مل نيذلا « برعلا نيعأ ىف ًاضحم اينثو

 تاءاملا نأش « رحسلاب اهولصوو « ةبير ىف نونفلا ىلإ اورظنف

 اوناك ىنيدلا مهسامح ةيادب ىف مهنأ نع الضف ؟ ىلوألا ةيرطفلا

 1 ظ رفاكر ورغ هنأ مهتم اداقتعا هنع نوضرعيو فرتلا نومار#ع

 نسؤم ىلع هل نوكي الأ بهم ىذلا- « ناطيشلا لئابح 5



 ثبلي مل ىتلا - ىسرافلا نفلا ةببأ نإف مث نمو . "”ناطلس
 ىف تناك تم ىذاسألا نذلا ىف ةرش اعود نأ كده نيوألا

 لذابلا مهيضغت تناك ام ردقب نيماسملا بضغت اهرمأ ةيادب
 . اهلثمت تناك ىتلا ةحيقتسملا ةينثولا

 ىف دلو اهف ؛ دجاسلا ىف ىتالسإلا نذلا ةأشن تناك دقلو

 ننبو موقلا ةياعر تر عرعرلو امب اهباحر ىفو راهلا حصو

 ةالصلل تميقأ ةيداع ةينبأ ىلوألا دجاسلا تناكو « مراظنأ

 ناكو . ةراعلا ىف ناقثإ ىلإ عوزت اهيف سيلو « اهدحو ظعولاو

 ألا لوأ ىف ثاثأ امل نكي مل ذإ - دجو نيح اهئاثأ

 ةنزكرزف دو احلا نيلظرب ةيفع نك ناكر  ةظاينلا لاق يم

 . عذاللا دقنلل

 ا أبن هعار دق ةئيلخلا نإ الثم ليق

 اعافترا هناوخإ رئاس ىلع بيطخلا مفري هنأل « هميطحتي صأف

 داما لإ ضانلا قرا نبع :تاوغ لوا نأ 6 "قالا

 ةسيزلاو سابللا نع فيرصلا ثيدحلا بتك ىف ءاج ام مجار )١(
 ْ ريالا ف .مضاوتلا ىلع ثحلاكو « ةضفلاو بهذلا ءانإ لمس ميرحتك
 | ( برعلا ) هئم ظيلغلا ىلع راصتقالاو

 مالثسلا هي اعأ ىتلا دهع دنم ىالسالا دجسسملا ثاثأ ىف ربنملا لخدأ 6
 رمو ركب وأ هدا , نيباسلا ةماعز تامالع ٍنم ربتعا هنأ نماطلا ن :اكساو
 .هضفري وأ م لاقألا ىف هذاخما حبي له رمألا ةيادب ىف ريخألا فرس لو
 ح رم هيإإ سك طاطسفلا ان هدجيم ىف ًاريثم ذلا صاعلا نب ورمي نأ ىوريو



 مع ا تسل

 وم ةينالا رانع أ قادقت هنأ يك ةليع رانأ نأ ةدكللا
 بارحلا ناك لاو « ةيحيسملا سئانكلا ردص ىف دجوت ىتال
00 620 50 
 ليج رهظام ناهس تلو بسر نود نم امل اديلعت 4دسقل

 «رافكلا سئانك فرتو دجاسملارقف نيب نراقب ذخأ ائيدت لقأل .ء 2 5 عل هع ل

 َْف ةئيز رهظا تارخأو رينملا حبصأ ىح ليوط نمر ضع : 3

 نم اهفرخز عونتو اهميمصت ةعارب ىف ربتعت ىتلا ةينبألا كلت

 . ةراعلا ل رخافم

 دالب نم نيتك ىلإ هناطلس دتماو مالسإالا سلا ١ ام كدنعو

 دودح ىف اوعاطتسا نيذلا نعملسلا نيعأ ىف نألا قفأ عاستا ىلإ

 اذه لضفب اوجرخ نأ نيدلا مهيلع اهضرف ىتلا تامازتلالا

 الصضفو ٠ مدنع نغلا ىف ىلعألا لثدمال ةديدج ل وص طالتخالا

 وه ديدج رصنع هلخد هنرئاد تعستا نيح مالسإلاف « اذه نع

 ةيمالسإلاد البلا دوسي رصنعلا اذه ذخأو « ةتح ةب وين دةفاقثر صنع

 ل تاداع ترس 2 ةسورا ةدادعلا بأسح ىلع أهف رفتسإ و

 تحن نوءلسملاو امئاق لوقت نأ كسسحب امأ : لوفيو هرسك ىف هيلع مزعي تح
 دجسم ةدام ىف رباثملا نع بتك ام مجار . ربنلا ورمت رسك-ذ ! كيبقع
 20220 (تبرعما ) ةيمالسالا فرانملا ةرئادب

 نسح دع ىز روتك دل رصم ىف ىالسالا نفلا باتك محار )١(

 (برمملا) هم - ه١ ص حج



 ان 7 0

 .نيسمحتملا ءايقتألا نم اونوكي مل نيذلا نيململا ماكحلا سون ىلإ

 تالستو «رصقلا ىف ةينيدلا ةحسملا تفعض ذئموب ذنمو . مهتديقعل
 أدب ذإ « قافتالا لك هدعاوقو قفتت نكت ل نونف مالسإلا ىلإ

 « اهفزاخزب ةينغلا ةشقألاو ةليبلا بتكلا ىلإ نوليمي نونقثما ماكنا

 قيل ال نكسلو « كوللا نم كلل حلصي دق امم كلذ ىلإ امو

 فارشألاو ءالبنلا نم دجوو . لوسرلا ءافاخ نم ةفيلخب

 5 م مهنود نم دجو 9 « نونعلاب مهماسغ ف ماك ىلا اودلق

 بح ىودع تلقتناو « نوئفلا هذه ريدقت ىف ىمعأ ادي مهنودلقي

 هيمسأ نأ نكمي زيمتم نف رهظف « كئلوأو ءالؤه ريغ ىلإ نفلا

 هنكلو « نينائفلاو عانصلا ىلع ريبخلاب كلذ لك داعو « رعقلا نف »

 17و لافور وع راثأ

 اللا وعى ليهم ةباطان ةقمرألا ةلزملا تناك دقلو

 انكم راجيا ىفانلا قيم يكل ةاوانلا اودجتوأ يذلا قلرألا
 هدطاتساهالا وذي عرخا 0 نأ نيلئاق « هتفلاخع حصل ًنوناق
 هيلع ًاذخأم دحأل عدي الأ هل ىغبني اذه نأبو 1 ألا ىلإ ةجاحلا

 نع لزعم نيعتلا كح 1 7 قدو فقتنلو هلزانو هنايح ماظن ىف
 نأ دعب الإ ةشيعلا نم رخآ زارط هيف دوسي نكي 0 تمشلا
 نم ديدج عوب مهني داس نيفرتم ماكح نم ءرغأ هنط تأذن

 دا لا يس كلب



 ءانف نأ ىلع انلدي ام لاح لك ىلع مثو « ةشيملا قرطو قالخألا

 .شوقنلا نف وه كالذ « نيب ومألا دهع ذنم دجو ايويند ايكلم

 .ءارحصلا ىف ديبعلل تيب ىف ةيقاب لازم ال ىتلا ةعيديلا ةيطئاحلا

 .اهزارط ىف ىلحتب ةقيقد ةيمّك] موسر اهيفو « 'ا”تيملا رحبلا قرش

 .ديش ءانبلا اذه نأ نيو « ةينانويلاو ةيقرشلا ديلاقتلا نم مني نم

 مالاد ءالا؟ ىبنس نوب كالا ديع نب ديلولا ةنيلكلا دهع ىف

 ؛ةاذن ةنيبدن ىلإ ققلف اوم محلا نقم نوساملا لقانلو

 هل وصأ و هديلاقت هل انف رصقلا نف ناك الك ماع اهؤانب 9 نأ كفن

 .دهع ةبادب ةرب زا دالب ىلإ ةمصاعلا لاقتنا ناك دقو « ةتباثلا

 نقلا دب دهعلا كالد لنُش 4 ىالسإلا نفلا خيرات ف ضل كر كح

 ةيمالسالا نونفلا روطت ىلع هناطلس ضرب ىسرافلا .

 .نأو « ةيسيئرلا هناروطت ضعب زا ىف روصن نأ دير لب « ةوطخب

 زكلوءأر" متنه : هباتك ىف هلاوزو ااانكأل ليزوم نأ 2 ١)١(
 شوقنلا هذه .ضعب موسرل ةنوام روبعب ( 16712 7 (

 .6« ةييمالسالا فراعملا ةرئاد ىف 3118 ةدام ارمت ريبصق نع محار

 :طققال هباتك ىف 07658611 .لوزيرك ذاتسألا هدقع ىذلا لصفلاو
 امو تيبلا اذه ةرامع نع ثيدحلا 8115| ةدعطل[ةعااتنتع ل01

 .ىز روتكدلل مالسالا ىف روصتلا باتك كلذك مجارو 2 شوفت نم هيف

 يسيل فلؤمأل رصم ىف ىنالسالا نفلا باتكو ؟١ ل ١9 ص نسد لع

 . ( برعلا ) 'ا١١ةرالهرل9ع س١ ج



 مسن © دل

 هذه ترثأ فيكح ىرأل ةمهملا هتاحتنم ضعبب ةصاخ ى

 نفلا راهدزا روصع ىف تالذو « ةيحيسملا ابوروأ مدقتف تاروطتلا

 نوذغلا وه انعوضوف اذه قوفو . امل ةيلاتلا روصعلاو ىمالسالا»

 نوعدتسي اوناك نيذلا عانصلا اطوازب ناك ىلا نوندلا ىشو ةيعرفلا“

 نمرلا ةناطتنب لاك وأ قوورش قم اييزاران لكب ةينبألا ثييثأتل

 :ةلحأ نم تنشنأ ىذلا»

 اراك .اوقاشست ريع لين انقابا قرتاحلا حبصأ ام ناعرسو

 ناك نثلو . ةيئاص ةينف ةريصب و ةقذاح هب رقيعب ةئيعم ةيسدنه

 ةعانص ىف مدقت ىأ نود الئاح ةيمدآلا روصلا ىلع نيدلا ضارتعا'

 راجحألا ىلع رفخلا ىف ادج نوماسملا عرب دقلف « ليثاقلا
 :فارلا قم ءريو تاقخالاوب

 06 رهظي ايف ناك ناردجلا ىلع شقنلا نأ نم مشرلبو

 هقرعت ىذلا ىالسالا ريوصتلا نإف "”مالسإلل ىلوألاروصعلا ذنم .

 ] 1 رولا كباخللا فب رعت ىلا ةريغعلا نوعا ل واحتتي ال نآلا

 هسفنب >اقتسم أبنم ناك ام كلذ ىف ّى ود 2000 52

 للدار دك فرز ةوعرأ تراطواطخللا ايفو مسر امو

 ص نيح دع ىز روتكدال مالسالا ىف ريوصتلا باتك محار )١(
 ( برعلا ) ' اهدعب امو ٠٠

 شقر ىظفاب اهنع ريبعتلا نكع طاطصأةلان»ع ةلك نأ ىهاظلا (؟)

 . لبقتسملا ىف اهلاعتسا عاذ امبزو نابيسغ اءينكسلو نقر وأ



 با 1( هح

 اتا طومقازلألا و ايدقلا ىف يك" قل قونتو انس نان زق

 اهنيبتت نأ عيطتسن ةصاخ تافص نم كلذ مغر اهزوعي ام الول

 فور نلعسإلا دوضملا قمار اهتلاولق هللا نوفل ن3

 ةليلا :نونثلا “ىف ان وروأ الواط نأ نيملسلا كتاف نإو

 نونفلا ىف مهحاجي نرإف س هدحو ةراعلا نف انينثتسا اذإ

 . ىطسولا روصعلا ىف ليثم هل نكي مل مهتيرقبع اهيف تقلطنا ىلا

 ةينفلا بيلاسألا نم ريثكسل رشابملا ثراولا مالسإلا ناك دقلو

 أ ف 5 برغلا ُْق ةفورعم نكت ا ىلا ةعدقلا فرلا ديلاقتو

 مولعلا نم ةريك ةريخذ فلخلا ىلإ اولقن دق نيبلسملا ءاماع

 م اوندهو أوظنح لق نيه سملا عانصلا ناف ةعدقلا تاساردلاو

 تاعانص نم قرشلا ىف ًاعئاذ ناكام ةيبنجألا دالبلا ىف اورششن

 تاعانصلا هذه نكس و٠ مناصلاو تيناوملا اهزكأ سم ةقيقد

 نع شفه ةيروألا تاغللا قف صل هان طفل ناف لاح لك ىلعو بح

 ةبسنب. صاصرلا ديسك أ وهو ) ( ؟عممأا1 03 ١ رفترلا ىأ محاصتانطم

 اوناك نيذلا نونانفلاو نوروصملا همدختسي ناكو ( نيسسك ألا نم ةعفترع

 ةيادبلا ىف 1111860158 مسا قلطأو . ىلوألا روصعلا ىف تاطوطخلا نويهذي
 نولت تناك قلاو تاطوطخلا اهب نيزت تناك ىلا ةريغيملا روبملا ىلع

 ةينفلا راثآلا ميم ىلإ هلاهتسا دتما مث غمصلاب ةجوزمملا ةلئاسلا غابصألاب

 ةيرثأ فحنو موسرو شوفتو روص نم مجحلا ةريئبصلا ةعانصلا ةقبقدلا

 ( برعملا ) ةروفح



 و ا مح

 دق لقألا ىلع تناك وأ ساب وروأ ىلإ كلذ لبق تدفن دق

 ةحناف تراك ىذلا مفلاو تارطضالا دهع ى'اهللاعم تسرد

 ٠ ظ ىلعسولا روصعلا

 ةعدتلا هينا ةزاقلا هذخب رمد اونا يضل وتلك دكا

 55 0 وديتل انا ىتح « ح وضولا لك ةحضاو ةزيع نوزيع

 + نش لكن ةيشألا نم ةقشماام ناد الو هتع كقرطلا نظن

 دق ءاهلإ امو تالئحات ادعم ناكو أ « ىداعلا لامتسالل دعأ

 قدم فخر منة يلع نودع ا وثاك اه اع اح ف قوقل افزسأ

 ةعيبطلا اهعشنلا تلا لاكشألالذك ةيمان ةعيبط اين اك هناغوطوع

 فراخزلاو موسرلا هذه لاكشأو . ةيحلا تاقولخلا ىلع اهسفن

 ديلاةتلا نع دعبلا نم نكت مل - نييبرغلا نع ةيبنجأ اهنأ ولو -

 ةنلرغ نكت اهيعو . اهايإ و ىقتت نأ نكم ال كي ةموزوألا

 كو لاش د م ناهشلا ح لاغ لك ما اومن
 وا معزنق عدختت دقل ىتح « ةقئاف ةراهع ةموسرم اهئازجأ

 نأ لع... اك اردإ انيلع نسعي ةتماك ةيويخ قالا اهتبوكت

 ةيطغت وأ غارف ءلمل ةليسو درحم تسيل ةيفرخزلا ةب وصحلا هذه

 دعي اهنودن ةعانصلا ةقدل ةب هوج لوصأ ىهامنإو ؛ لاكشأ

 م مقا ىنفلإ رثألا

 دس ديؤت ةديدلعأ ةيرثأ عطق فحاتلانم اهريغو ةيبرعلاراثألا راد ف )١(



 ةريتو ىلع اهراركتو ةيفرخزلا تاعوضوملا ىنغ نأ مقاولاو

 فتذألا عيد ا” قرشلا لقعلاو ةيقرشلا نيعلا ناعرب ةدحاو

 نويقرشلا عانصلا ناك عمار فونت هقاقنلا قنوت ةيبرغلا

 ًادوهج اهلئاسن ةسارد ىلع اوفقو دقل ىتح فراخإلاب اعل

 نوثدحلا عانصلا لازيام الوصأ اهل اوعضوو « ةلصاوتم ةميظع

 نذل ةزجوم ةسارد طسأ نإو . مويلا ىتح اهراثآ نوفتقب

 ًاوينت ناي ةقيلع ةفزاتلا» ةعاوف نأ رقت نأل ةيفاك ىالسالا

 ةبرقبعلا اهتحتنأ ىتاا ةيعرفلا ثترونثلا نيب ىلعألا ناكل

 . ةيمالسإلا

 0 3 لع تعم لق ةينيدلا لوصألا نأ نم معراابو

 وأ ةيمدألا لاكشألا ربوصت ًامطاق 8 رع قيباسلا' قيتاتملا ىلع

 لكنا لكفلذ مقاولا نإف « ةينفلا مراثآ ىف ةيحلا تاقولخلا

 نفلل لمعي 5-2 ىالسأالا , ماعلا ىف ريدقلا نائفلا نأ تبثتو فلؤملا لوق حس

 فحتلا ىلع اهارث يلا ةليجلا ةقيقدلا فراخزلا نم رهظي 5 « ءىش لكل بق

 اهتقرخز ىف عناصلا ىلع بيقر الو يئارلا نيعل ةيهاظ تسيل ءازحأ ىف ةبرثألا

 اهبف ىلجتت تلا فحتلا نمو . ةعائصلاو نفلا ديلاقتل هصالخإو هسفن الإ

 بهذلاب تفكم ساح نم ةيبرعلا راثألا راد ىف ةظوفم ةماقم ةرهاظلا هذه

 ىنوكلا طخلا نم ةريك ةطرشأبو ةيتالو ةيسدنه فراخزب ةئيزنو ةضفلاو

 ةنس ىفوتلا دم روصنلا كللا ناطلسلا مساب ىهو ةفيقد ةيخسن تاباتكبو

 .( برعلا ) (ةداليم )١85 ه "4
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 مدعب لاق ةيمالسإلا بهاذلا نم ًابهذم نأ ًاسيح سيل هنأ ع
 دجاسملا لخاد لمعتست مل اهنأ دهاشلا نأ نع الضف ''” اهعرح

 اذه نأب دبشي راثألا نم رثأ ىلع اهدوجوف اذلو . ام تقوف

 ةيمدآلا لاكشألا ميرحت ناك امو . ىنيد ريغ ضرغل عنص رثألا
 اهل خضري نأ نكمي ال ةمراص دعاوقو ًاددشنم ًايساق اينيد ًاماظن
 يملا ىنيدلا حيماستلاو عساولا ىلقعلا طيخلا ىوذ ناف « عيججا

 .نكلو ؛ هزواجت نع فرطلانوضغي اوناك ةلدتعملا ةرخلا راكفألاو

 ةيقتلا سوفنلا ظنحم لظ زواجتلا اذه ناف كلذ نم مشرلا ىلع
 ةروث ىسأقي اني نغلا اذه ناكف « نيدال بصعتلا ةديدشلا

 ل تاق لا لا واط دو ايلا و سو هل درع
 خيل بطع اهب قل دق ةريثك ًانحت ةينفلا تاعومجلاو فجحاتملاب

 ع ِ

 ,لبقي ال اليلد ضني امث ؛ دوصقم هيوشت وأ ةيوف ةبرض ربثاتب
 يللا ل واط كرر يقلا ياسا نأ لفشلالا

 نسح دغ ىز روتكدلا مالسالا ىف ريوصتلا باتكك محار 010
 ( برعلا ) ؟. ا ام ض

 .ىزوجلا نبال زيزملا دبع نب رمت بقانم باتك ىف ءاجام نراق (؟)
 زيزعلا دبع نب رمح نأنم ( 4و 45 ص جزييلب 86016“ ركيب ةعبط)
 3 تماع ول لاق م ثكحو تسمطف مس صأق ةروص هيلع ماي امو عرج

 ل نوبيصعتملا اههوش ةريثك ةينف 007 فسحاتملا ف ناف لاح لك لعو



 سس 4 م سس

 لالا اج اللاند عاطل قا اا فقل

 نارآلا تايآ ند ذل فو ام اريثكف هذ ةبطخللا شوقنلا

 ريق وأ مقل قارا هد هزدأ ار ارعو أ وكلا نم اني 2 وكلا

 نركب يرش كرا ذب أ ذم ناقل وردت ككاو
 قرود اام ينس اك وأن داو زاك وهوا لف

 ليبنلا هبحاص مسا هنيزي ةنيفل راثالا نع ارا نار ترض و

 رثألا اذه خعيرات ةفرعم ىلإ كلذ انيدهيف « ةمخفلا هباقلأ هعمو

 قرد احلال ضف فاضت اهلك رمت قو يديم
 . م 5

 مدل عررتلا دع حا ورا تاو هاما رعت نأ 5 2 ادد مشو هكةعرق وعي لا هلع ؛اضلا مي سيد

 « تربلأو ايروتكف فحتم ىف ةظوفحملا ةزجح ريمألا ةبصق ةروص كلذ لائم تح
 :ةلاكو ىف رثث طوطخم كانهو ؛ ايف ةموسرلا ساذنخألا هوحوب تزدت ثيح
 .ىسرافلارعاشلا نم فويمتلاو نيدلاىف تاراتخم هعوضوم ندنلب دنحلا ةموكح
 قالطلا ءاوحلا ىف رمسو بارش سلجم لثع ةدحاو ةروص هيفو يىاظن

 ضوصنلا نم اهيف ام ىلعاصرح ةر 0 عطقي نأ طوطخْلا بخاص مطعس حلو

 -هيلإ بلط روصم ىلإ جلف , طوطخلا لاج ىلع اصرخ اههيوشت 5
 .اهملامم قمم ةيتابن الاكشأو ةيعيبط رظانم صاخشألا سور قوف مقري نأ
 ش : ةيصاطظ س در ن ود ماسحألا تيقب ثيحب

 قلما ل : طولمأال# م1 [ةأقن نه ال ةحوللا رظنا

 ١. ) برعلا (
 .ءايطف ىلع ليسفي ىسدنه لكش وأ ةئرخز ىهو 5007 00(

 .لاكشألا اضيأ كلذ نمو ؟ كنر وأ ةراش هيف مسرت وأ ةباتك هيف شقنت
 بامسأ ةيفيلغوريهلا موسرلاب اهيف رفحم تناك ىلا نيبناحلا ةسوقملا ةليطسملا

 ( برعملا ) نييرصملا ةنعارفلا



 تن اة

 . اهيف هعنص مب ىتلا ةنسلاو رثآلا اهيف منص ىتلا ةنيدللا

 مهسننأ برعلا همدقام لك ىه ىتلا ةيبرعلا ةباتكلاو

 مالسإلا ةدايدس لع اليلد تثتدحو اميح ريكمل داتا نذل

 0 0 هم رد ىذا اتا اننألو ورنا 7 رظعو

 الا انور 4 0526 كو مالسوإلا دالي لك ىف ة ةسدقم تاك

 ند 5 انحأ ما و 4 ةليمشلا | يفورح 0006 ف نوطاطخلا سفانت

 قلاروصعلانم ةيرثألا فحتلاو ةينبألا ىلع تاباتكلا نأ ظحالن )١(
 دقو « ةيسرافلا ةغللاب وأ ةيبرعلا ةغللاب امإ نوكت ىالسالان فلا اهبف سهدزا

 نيماسملا نحن انتألو « اذوفت مظعأو ًاراشتنا عسوأ لاحلا ةعببطب ةيبرعلا تناك
 ائللظ ء دهم هاوسر ىلع ىحولا هب لزن لجو نع للا مالك نآرقلا نأ دقتعت

 تاغللا ىف نوكي نأ حنمسن الو اهب لزت ىلا ةغللاب الإ هرسشنب حمستال ء اليوط

 اذهو . حورشو ريسافت الإ ( .ةيكرتلاو ةيشرافلاك ) ىرخألا ةيمالسالا.

 ىالسالا ىلاعلا ىف ةينيدلا ةغبصلا تاذ تاباتكلا عيمج تناك هئيع ببسلا'

 ةيمسرلا ةغببصلا تاذ تاباتكلا رثكأ ك كلذكو ةبب رعلا ةغللاب ةبوتكم هلك

 ءاعدلاو .روبقلا دهاوش ىلع ةباتكلاو ءارسألاو نيطالسلا ىلع ءانثلاك ٠

 كوكصو نيئانفلا تاءاضماكو ةباتكلا اهيلع ةموقرملا ةيرثألا ةفحتلا بحاصلا'
 ةدم ةيمالسالا مسألا نيب تماق ةيبرعلا ةغللا نأ ىرن اذكهو ؛ 9 حتملاو تامه“

 تأ لع 0 روصعلا ىف ةيحيسملا ممألا نيب ةينيتاللا ةغللا ماقم ةليواح

 ىالسالا ملاعلا نم. قرسلا ءزحلا ىف افاعسا عاذ نأ ثبلت مل ةيسرافلا ةغللا

 ةيبرعلاب ترثأت نأ دعبو ةيبرعلا فورحلاب اهتوبتكي سرفلا حبصأ نأ دعب.

 ةيسرافلا ةغللا ةناكم تدازو « بيك ارثلاو تادرفملا نم ًاريثك اهنع تلقتو.

 نرقلا ذنم ةيكرتلا تايالولا ىف ةماعتملا تاقبطلا اهتساردب ىنعت تراص قد
 . رفع عساتلا نرقلا قح دنهلا دالي ىف اهعوب مذنب تظفتحا اهنأ 5« رشعسدانلا«
 مجرت .اهلاف ةيمالبسالا ةيرثألا فحتلاو .ةينبألا ىلع ةيكرتلا تاباتكسلا امأ
 (ترقملا) ١ ههنا ىويمللا لإ ناك



 د 10 ل

 باتكلا حبصأ ىتح حاجصو قيفؤوت ىف لمعت تناك نيطاطملا

 طاطخ ةباتك نم رثأ لقأ معبصأ لب « نش ردقيال ًازغك ل يجلا

 اهئانتقاو اهتزايح ىلإ ةاوحلا قباسني ةينف ةفك روهشم

 يي ردتلاب ىبرعلا طخلا لكسش نوبي وروألا عانصلا فاأ دقلو

 . مهتقرعم ىلع ةعدقلا ةلدألا نمو . هوأرقي نأ اوعيطتسي لعبنا عم

 0:2: افوأ اهكس دق ناك ةلمعلا نم ةعطق هنءارق مهلهجو هلكسش

 فحتملابةظون نآلا هو اقنوس 1/167ءأو ةيسرع كالم

 : ) ١ كش ) ىناطي ربلا

 0 ةهيش ةدلعلا | هذهو

 ذ نكلو « ىنالسإلا
 تيريض بهذلا نم 4 أ

 درض بهذلا نم ةلمس ١( 2 « افوأ كلا » تيتملكلا

 ( و5 دس الهال ) ةيسرمع كلم افوأل 1
 ىلع راديإبل قيقد ديلق#ت هو ةينيتاللا ةفللاب 000

 كيرلا ع د و اناا رطبا يرق ةياتك اطوحو 0116 هز

 ةينيد ةرابعو ( م 167 ) ةيلصألا ةمطقلا 4 رآث اهيل ا رهاط

 ؛ اهلاثم ىلع اهل ريظن لمعلا هذه دعب تأب : 1و . ةيمالسإ

 ' ةياثلا معلا أشننا ىدم ىلع انشةوت هسفن تقولا ىف الكل

 روك ملا فحتلا ىفؤ : ةيمالسالا ةكسلا رود اهتجرخأ ىتلا ةميلسلا“

 ىدنلرب| بيلص ىف رهظب قرشلا ةعانصي برغلا لاصتال را لك

 4 ىدالي 1 عساتلا نرقلا ىلإ هدسهع 0 قاربلا رئرملاب ىلطم

000 



 يه ةيبرع ةرابع ىفوكلا طخلاب جاجزلا ىلع هطسو ىف بتكو
 .نيتقباسلا نيتلاللا نيتاه نم ةلاح لك ىف 6 مهلاو « هلل مآ 0

 اهولقت ىتلا ةرايعلا ىنعم اوكردأ دق عانصلا نوكي نأ نكعال

 ىلع ةتحببلا ةيمالسإلا ةباتكسلا هذه لثم عضوت نأ لمتح ال هنأ
 0 لا نأنوا يفلت ةراش لعب وقطر سس كمناإ#

 ا لد ا قوت ريو اعادت لوقو

 ,كراختلاو ةنيدوعلا ثقوركلا لقث لخأ كقولا كلذ لنمو

 0 از كسلا ايووا كاءاتموف ا دادزب ةيمالسإلا

 ل كيلا تويم ا اقل لف فو فورا ريوصتا

 / ود ةيمالسإلا دالبلا ىلإ نيب رغلا نم نب وك خو

 اهنمو ةسدقملا عاقبلا 5 رايز ىف ةقداصلا ةينيدلا ةيغرلا اهنم ىتش

 لامعألا أهلمو ؛ مديغ نود نوءاسملا هثرو ىذلا ما لإ ا ملظلا

 200ف ع 9 1 1[ ع1 ريشأ وفيد دا تراشأ 6

 .0 16 ا6 ]نتا عمععد [اكاةرتاألانعو هلع 1ع5 مهأق اهباتك
 رومألاىف ابروأ ىلع اليوط بلغ ىذلا لهجلا ىلإ ( ١ صر 0ع 1” 0
 .ةاوحلانم واه دي نم رمت ةيرثألا ففحتلا ضعب تناك قح قرمشلاب قلعتت يتلا
 :ةبرعلا تانأ كلا ١١ ىلإ دحأ نطفي نأ نود.ر 3 واه دب ىلإ مقجاب نيم يلا

 .هييريجتول تافاؤم نم لوألا ءزا ف ىرن اننأ كلذ نمو . ام تناك ىلا
 .هيحرريمولسش هرسصن ىذدلا ( ١ م86 اوذخك ) [م18عمعأع7
 ,نم ءاملعلا ضعب اهنظ ةيبرع ةبات كك ةبصق 3١881 ةنس 50أطا انن111
 ةباتكسلا نم ًايرغ اعول "و ةنس ىف 0616115, نيكرادملا نابهرلا
 ١) تفرع ( ةموهفم ريغ ةينيتال ةرامع هيف ةيطؤقلا



 نم نودي رغلا ءال وه داعو .٠ ةريكلا حلاصملا ند اهريغو ةب راحتلا

 ةيمالسإلا ةعانصلا عئادب نء مهعم نولمحي ةيمالسإلا راطقألا

 برعلا ةرابم نع هل نوثدحتبو موقللا هصش ناك ىذلا دب هد ام

 مه و

 ءاماعلا هيلع لصح ام مأ نم بالرطسألا تاك دقو

 مولعلا نع ةيمالسإلا 1 نك ارم ىف نوبقني اوناك نيذلا نولوحتلا

 هلآ بالرطسألاو . ليثم مدالب ىف اهل نكي مل ىتلا فراعلاو

 قارغجلا سوميلطب املع لخدأو ءامدقلا قيرغإلا ايعرتدا ةيكلف

 اهغالبا :كيضق «ةقوياسسلا ناكر + نيسقلا دو قودتكسلا ١

 * ديد آل انألا هع قريقزيتلا مكعتما انويطأ و يقال

 ف ها هوايعتسأ مهنكلو 14 مقوم نييعتو ةالصصلل كاكوأ

 طايخلا اهاور ىتلا ةباكسملا ىف اهفصو ءاج ىتلاك ىرخأ ضارغأ

 قاحشا ىح ةملأتلا ةقئاملا هتيحن قاذحتلا قالحلا رخؤي ذإ »

 نك لو 4 207 قوام ةعذألا ةلظففلا د بذل طمألا قير

 ًادحاو راتخي, نأ مالغلا ىلإ بلطف هسأر هل قلحيل نيزم ءاعدتسا دارأ ىذلا
 ىلأف مالغلا ٍىذمو همالك ةرثكل هنمأر عدفنال لوضفلا .ليلق القاع نوكي

 كنع نازحألاو سؤبلاو كهو كن للا بهذأ لاقو مس لخد قالع

 تا « ةيفاعلا كتءاج دقف ىديساي رسبأ لاقف كنم هللا لبقت باغلا هل لاق



 مسس 08# مس

 روق كلا نيك ارفأو ميجننتلا لعب بالرطسألا لصتا دقق لاح

 نيح ىلعسولا نورقلا ىف هلاعتسا اوقذح نم ركذ ءاس ا ةئيس

 ريبكلا ملاعلاف : دحاو ءىش ميو ثالكلا ىفع أ داقتعالا عاذ

 نرقلا ف شاع ىذلا تعطورن هذ خس عومع نرفود ت رب ريح
 فب رع

 رتسفلس ىععو ةهه9 ةنس ةيوابابلا نقل ل راما

 هتماقإ ءانثأ ىف ناك هنأ كلفلاب هملعل ًارظن هنع عاذ ىتاثلا

 وأ لو © ذ امن يسعو: ناسكلاب لافتا م 3 لجو
 0 ميد هس 9:+ (لااظيسا ال لاصن لع كر

 رصق نم .لاق هنأ سابع نبا نع درو هناف ؟ مد جارخإ وأ كرعش ريصنت تح

 مون. مجتح نم لاق هنأ اضيأ ىورو ءاد نيعيس هنع هللافرص ةعمجا ونه رعش

 نيزملا ىلإ بلطو باشلا قيايضتف ء ضرما ةرثكو رصنلا ب اهذنمأي هناف ةمجلا

 هحتفو اليدنم جرخأو هدب قالحلا دق ء هسأر قلح ىف ءديلاب عرسي نأ

 عفرو رادلا طسو ىلإ ىغمو هذخأف عئافص عبس وهو بالرطسأ هيف اذإو

 انموب نه ىف هنأ ملعإ باشلل لاق مثاايلم رظنو سمشلا عاش ىلإ هسأر

 هعلاطو ةيوبنلا ةرجحلا نم ال55 ةتس رقص رشاع وهو ةمجلا مون وهو اذه
 هنأ قفتاو قئاقد 0 و جارد ميس جيرملا باسملا ملع هيج وأ ام ىضتقع

 ىلع لابقالا ديرت كنأ ىلع ىدنع لدو ادج ديج .رعشلا قلح نأ ىلع لدب

 لا ... كل هرك ذأ ال ءىشو مقي مالكه دعب نكل دوعسم وهو صخش

 (برعلا )

 نرفوأ ةعطاقم لاعأ نم كانتا هع كاليروأ ىفاذه تربريح دلو )١(

 ىلإ لحر مث 51.- 06181414 وريح ناس ريدب اهيف أشنو 940 ةنس اسن رش
 اكيناكيماو كلفلاو ةسدنحلا نم ملعتو < اهيف نيمادملا ىلع سرديل اين ابسأ

 اسأر منص هنإ اولاقق رحسلاب هنودهتي ةيسيسملا انروأ ىف هرصع لهأ لعجام

 ىف لخدأ هنأ هيلإ بسئيو م ةبعصلا ةلثس'الا ىلع بيج تناك نساحتلا نم

 تح دقت لاح لك ىلعو « ةقاقدلا ةعاسلاو ( ةيدنحلا ) ةيب رعلا ماقرأالا اسنرف



 ترب ريح نأ فيك 111م 01 1/1211 عواطاتتإل 0

 تسال ينال رادسالا لاوشماقف قوس لت: قافازإ هنأت و نفنلا

 املج نرتما نا نيو هلال ةقفانإلا مولعلا لاغلا دالب ىف ايحأ

 ترب ريج ةراهم ىلإةبيطريغ ةراشإ ًاضيأ راشأ ؛اليوط ًاثمز دوكزا

 حاورألا ةاجانم ىف

 نرقلا ىلإ اهدهع مجرب ىتلا ةسيفنلا ةعدقلا تافلخغا نمو

 ىف نآلا ظوفحم وهو امور ةئيدم ضرع طخ بالرطسأ رشاملا

 انها تاكل نع ال6 هنأ ارامل وقف راهو هيئات

 ن7

 دروفسك آى نال وفحم خرؤم تالراطنا مدقأ نأ ىلع
 ع 5 ع 58 1 5

 مما أنبا دومشو دمحا امه ناذاتسا ه4 ةنس ىف هعنص دقو

 لصتاو 86060161175 نيكرابملا نايهرلا كلس ىف تريريح طرا تح

 حجو ( كلاي اوناوأ ) هنبا ةبرتب هيلإ دهع ىذلا اين ان روظارشإ قاتلا وناوأب

 .18800عممع انفار ةفئاسأ سيئر بصن٠ ىلع لوصصحلا ىف ه9 ةئس تريريح

 امأو . هالتعا ىسرف لوأ ناكو 159 ةنس ةيوبايلا ىسركل بتتتاو

 ادد راو : #1٠١0 ىف تناكف هتافو
 ةنس ارئاتا, دلوو 1515 نيكراملا نابهرلا نم ناك )١(

 مهب قوي نبذلا زيلجتالا نيخرؤمللا مدقأ 8ع0عدعب ربسيو ٠١55

 نبريبك نيئزح ىف ارتلجما غران نع افاؤم اكرات ١١45 ةئسو# قوب' دقو

 ( برعملا )

 10012106 53296013, ]01 ةانآ" انا 251018586 رظنا (؟)

 مل لعا زب 0مدعهتعووم !ماعصقعأتم مقلع كععات ق ة8اع

 001 ةماقللت سلا, ,١1878 ار عتتجع 0



 سلا اال سنس

 ىناطيربلا فحتملا ىفو . ناهنصأ ةنيدم ىف بالرطسألا عناص

 . ٠3٠ ةنس ارئاكا ىف تءنص ةدحاو اهنيب هلالا هذه ةلثما

 تناك ابنإ لاقي لآ ةلعمام» نوت ةيلك 1 نأ اك

 ..ةيبآل رطسألا ىف م وفضلا هني الل نقك ىذلا كتوموب رهماوتحا

 ماد دقق « ردقت ال نيحالملل بالرطسألا ةميق تناكو
 هلخ تاع نيح رشع عياسلا نرقلا ىلإ ةحالملا نوؤش ىف هلاهتسا

 ةليج ةينف ةعطق عنصلا قيقدلا بالرطسألاو . ةثيدح تاعرت#

 ىلع ظفاحت ىهو بامعإلا ناريثت ةراهمو ةيانعب ةروذحمو ةعونصم

 ُْق عنص هنأ طا كانهو ء لان ىذ رييغت نود 0 0

 وهو ( 1٠١59 ؤ55 ةنس 00 نا 0-0 دب ىلع ةلطيلط

 ىف رخآ بالرطسأب هتنراقم نكعو ( ؟ لكش ) ىف انه نيبم

 و روكا و لكشلا فق هبشبإ 0

 ١7١6 ةنس ىف ديلا دبع روهشملا ىسرافلا عئاصلا لمع نم

 .ىف ةيندعلا تاعانصال ةديدعلا ةلثمألا نم انيلإ 0 وامتو

 ظ نءععموو انو ريح ةيئاردتاكب نآلا ةدوجحوم هيلع ماسر ردص

 نم ةينغ فراخز املع ةيضف ةقطبا اي و بشالا نم ةءونصم

 ا ,شوقن ةبلعلا هذه لعد ' معوق قدلاب ةزراب ةينابن عورف

 آل اهات نن 3 نيعئاض لمع م ابمأ تنثت ةيطخ
 ) ىناثا 9 هد ةيشاحلا ل ر



 1١« 2 مث ةسسح وللا

 . ةلطيلط . بالراطسا ل ( + ركصش ) .٠ ىسراف . بالرطسا ل ( * ىش)

 ويزومملاب ١ 5ل/557١5 خرؤم تربلاو ايروتكف فدع . 171١8 خرؤم

 ديردمي وكيجواويكرا ٠

 , رشاعلا نرفلا ىف ةبطرق . ةيهذم ةضفب حفص بشحلا نم ريغص قودنص - ( ؛ ليكش )

 سام فيسكرأ ريوصت . انوريج ةيئاردناكب





 هذهو . ةيطرق ةفالخ ىف هدلاو بقع ىذلا ماشه دهعلا ىلو ىلإ

 نو هلع اننارأ ىلإ كيش ىلا ةرئانلا ةيضفلا مطقلاىدحإ ةبلعلا

 ىف ةسيئنلا نداعملا مادختتسا دّيحيال ناك نيدلا نأ نم مغرلا

 ةضفلا نوح ناف « ةئلا ىف نييعتملل اهم ظفتحم لب ايندلا ةايلا

 ءافلحتا روصق ىف ةمرع نكت مل

 بهذلا زونك ليصفت ىف نويرصملا نوخرؤلا فصيو
 اهتمرب تحار مث ةرهاقلا ىف نويمطافلا ءافلحلا اهعجج ىتلا ةضفلاو

 ةنس كارتألا نم ةقزترملا دنملا عومج اهب تماق ةيلحم ةنتف بهن

 ةئيملا فحتتلا ليصفت اهف ةعئاق ىزن رقلا تثأ كللذكو ٠١7

 عر تاظونح لع دك: اناا كفن روضللا ف كناك كلا

 ىلع ةمئاقلا هذه اننيعتو 1” هرصع ىلإ ةيقاب لازت ال تناك ةعدق

 ةقارعأا هلاك ل قرع اك ىلا كايلاعكلا ننس ووضح

 ند و لها كل طلق قار عاقل تقوساو ءووضتتلا

 مطقو ةيضفلاو ةيبهذلا بالاك فحتلا نم ةميظع ةفئاطل قيقد

 لقت دقو . اعدمب امو 4١4 ةحفص ١ ج ىزيرقملا ططخ مجار )١(
 ىزيرقلا ثيدح ةينالألا ىلإ ونبأ اكهطاع هلك لون قرسفتسملا ذاتسألا
 ةيناملألا ةيقرشلا ةيعنألا ةلجم ىف هيلع قاعو هريشنو نييمطافلا نونك نع
 2ءااوءارمتلا عع عناق ءالعم ( ذوو ةنسس ١4 ءزج )
 ش لل م:ععرما قص لأ دءادعم .(0عوعااةءطقلا ظوصا اا

 ( برعملا )



 « جسفتبلاو سجرتلا روهزا ىباوالاو « تالاغلا ضباقمو حر دقايق اندان الا وع تيؤلا كلا قرا ةيزع هاف
 4 1 2: م ٠

 ةع 5 راحسالا نم ثتعيص ىلا راحشالاو ةيمهذلا رويطلاو

 ع 0 5 5 ٠

 طقسا و كاكشنلا نا ىدح اأدح ةريم ةيلكب هلك اذهو 1 ةصلاخلا

 نيسمحتملانيثخابلا نأ نظي ىتلا ةديدعلا فالآلا هذه. نمنيئم عب

 . توهم ًاذوخأم ثالذ ند ملا لال اهددع ريدقت ىف اوف أ دق

 تيصلأ ةعئاذلا _” نييمطافلا رصاع دقف اذه ىلإو

 تاعاش فاط ىذلا 0 ىرصان وه روهشم ىسراف ةلاحر

 ع 5 7

 لوقيو : طاليلا لاجر دحأ نم ةيصوتب ١١ ةا/ ةئسس قرصقلا

 ةعباتتم ةفرغ ةرشع ىدحإ قرتخا هنإ دهاش ام فصو ىف ةلاحرلا

 كلذو « ةبمألاو ةعورلا ىف ىرخألا قوفت اهنف لك دحاو فص ىف

 6 شرع هلا ىلع ىوتحم ىت اا ةرشع هيل اثلا ةفرغ 0 نأ لبق هلك

 اهماعو « عنصلا ١ عادبإ و ةمظعلا ىف ةباغ بهذلا _ءردم ةذح وهو

 افا شرعلا ناكر هوو تنارادك "ادن وص نفاق ذأ تفراغل

 سرفلا دال ناسارخ ةعطاقم ف دلو ىمراف عاشو ةلاحر وف 001

 ناودلا ىف ةفيظوب هبايش ىف قحتلاو ( ةيداليم ٠١١8 ) ه 854 ةئس

 ىف ىالسالا ملاعلا دالب فوطي ذخأو ةكم ىلإ جحو اهكرت مث ورض ةنيدع

 ءاحر نم ريصم ىف هدحو اع نو ىداليملا مفع ىداخلا ٍنرقلا فيمتنم

 ىرصانت نظو 5 لماش هءودهو ةردان ةينق بفكو ةصاغ قاوسأو ميظع

 بهذم ناك ىذلا ىليعاسالا بهذلا ىلإ محار كلذ ىف لضفلا نأ ورست
 لالالا نم ىتالسالا ملاعلا ذاقتاب ليفك هنأ دقتعاو هقنتعاف ةيمطافلا ةلودلا
 فوتو ثاريإ ىلإ وريسأا ىرصال مجرو ٠ هيق ابذب اد دق ناك ىذلا

 ( برعلا ) لا



 اك لل

 هذ قفاج 4 طي و « ةضفلا نم تاجرد ثالث ىلع

 : ١
 02 لك هلام

ُ 

 .تفتخا دق ةمدقلا ةيمالسإلا ةضفلاو بهذلا ةعانص نأ ىلع

 قوي ى

 لصو ام ىلع ةمئاق ةيمالسإلا ةيندعملا تاعانصلا ةسارد تحيبصأف

 ناك ىتلا ةيساحنلاو ةيزئربلا تاودألاو ثانألا ىرم انيلإ

 6 0 ىزترملا ب امءأأ اذهو . نسم ملا ءايقعأ ايهدذتسإ

 َْق لا لثق 2 وذل يك لاثم 0ا5 ازيب ةنيدم ةربقم ىف مالا
 رك ِِء . 0 4

 اماعت ناحل رك ١ ق ققاك تاناوشواأ ةرتصؤريط ف

 .عونلا وه اذهو . لجلا ةلهسلا ءالا ةينآ نم وأ ةيئام تاراوف نم

 0 5 ؟ 1 ع

 انلافاب تفسعو ب 1115 كيما ىطسولا

 وس ىذلا دووص ةقاللا املا رْغلا باذجملا باقعلا اذه اما .٠ ةييددعلا

 تك سفنلاب ةقو ءاليخ نم ةلادملا تاناويملا ىلع ود م هيلع

 هاحائحو هقلعو 4 هيلع ةروعخ ةيفرتحز تاعوضوع ىطغخم هيف

 دعزعم طاومرعأ : "عادتتمو لل ا هزة 06 .رظنا )١(

 ةيسارفلا ىلإ اهجرت قورسحب قرصال ةلحر شو مجلة 5ةز 1 ]1 01

 ش ١8/81١ ةنس سراب ىف ريثيش لراش اهرضنو

 سسقلا ناكو (دب ) 1181115 و ( ءام )20112 ةينيتاللا نم (؟)
 هدعبو هئانثأ ىفو سادفلا لبق مهدبأ لسغ ىف ةينآلا هذه نومدختس
 ناويح وأ .سراذ لكش ىلع رفصألا ساسنلا نم قيزابأ ةداعلا ىف تناكو
 ( برعلا ) قتال ىأ



 ىنارال هرهظ ودب و . كنسلا رودق لكش ىلع شير ةاطغم»

 لاكشأ هئيزت م مح هيلع كبح دق بوثب 527 هناك

 نم طي رش ىف ةيقب اط ىفوكلا طحلاب ةباتك هفرط ىفو « ةريدتنم»

 ناوبطا كرو قوف كروب ايناقتلا ضم لسور هن اقكما

 روص اهيلع روفحمو ببدم فرط اهنم لككلو ؛ ةزوحتم تاحاضم.

 تارامعف ةباث انتكلا امأ ا يركخلا ةيبلول طوطخم ةطو# روقصو عابس

 اهلصأ نع مني ءىش اهيف سيلو « ةفحتلا بحاصل ءارطإو حدم.

 عيدبلا ىزربلا باقعلا اذه نأ نآفلا 3 مكاو 4 اد راتاو

 01 الا نرللا قة بظالل ووضتللا نوت دووم ثلا

 ةمونق اد ةروثملا رضا تنوفا تناضولاو

 نيب زل ىرخأ اةرط نولوازب 0 سما عانصلا 0 زراب لكشب

 ساحنلاو زيربلا ( مييطت) " "ا ف اوعر ليقف ندا اعملا

 تاناخلاو روصقلاب ةيصاع رضع ىداحلا نرقلا ىف ةرهاقلا تناك )١(

 مك اهراز ىذلا ورسح ىرصات ةلاحرلا فصو نم رهظي 5 ثاماخلاو

 (ترعلا) اه ا ا نانا ا

 ةفرخزلا ىف ةقيرط تيفكتدلاو . 1218108 ةملكل ةيحالطصا ةمح د

 هذهل ةفاؤأا قوفشلا ءلم 1 ندعم وأ بشل حطس ىلع موسو شح امماوق:

 ةداملا نأ ةداعلاو ندمملا وأ جاعلا وأ نوللا بشَلا نه ىرخأ عطقب موسرلا'

 بشالاو ماخرلاب ًاتفكم رجحلا الثم ىرنف ةيلصألا ةداما نم ةميق نغأ ةيكرملا

 ةنالألاو 10عتات5181ئ02 تيفكتلا ةيسنرفلا ةملكلاو . جاعلاب 5

 118/1512 [ا012 ةيلاطيالاو ب وأ عامه ءاءعناع ةقطعلا

 ( برعم لا )



 ( 8 » فر ةسسسح ملل
 ا 9

 انس
 از والاس ةفاكتا و

 ء ىداطلا نرفلا ىف ىنطافلا





 دقو ؛ ةفلتخم ةيفرخز تاعوضوم اهيلع موسر قالا ةضفلاو بهذلاب

 مساب ةداع فرعت ةيلمعلا هذهب مايقال ةدع قرط كانه تناك

 نإ ةيمستلا ةذه عجرتو 8 كدمهمءعربامع ةيقشمدلا ةعانصلا

 مقاولاو .٠ قشمد ىلإ ةعانصلا كلت نويسني اوناك نيب روألا نأ

 ادق ا ما :أ عم ةيندلا هذه ىف ةفورعم تناك اسبنأ

 هاظ ىلع رفت موتا مي ايهايقكأو عاونألا مدقأ قو

 ام انييرا ةضنلاب نأ يعنلات ال ةثلرلاقرقشلا ذاك نينا

 قوقشب الامج دادزت موسرلا كلت تناكام ًاريثكو . ن هذا رك

 نايحألا ضعب ىف اذه ناكل ب « ةصاخ ةجزل ةدام اهؤامت ىرخأ

 هاو كا ونجل ناك

 ناقتالا ع نم هتياغ نيهلسملا دنع نداعلا تيفكت نف غلي دقو

 ءاهز ةلزملا هذه ىلع اظفاحم لظو :سثع ىناثلا نرقلا فصتنم ىف

 : ةعاكملا ملح ان كلت للا كضمتلا نسون اللا نسوا

 قم قير قوت انا لضوو املج سيرف ةفقت شا ورع

 هلك ىطخمو (+ لكش) ىناطي ربلا فحتلا ىف نآلا ظوفحم ساحنلا
 نعال نادم ضو ررألا مسجو . ةضفلاب ةتنكم لاكشأب

 ةنلتخم ةزوجحم تاحاسمو ةديدع ةيقفأ قطانم امهيفو هجوأ

 بابعلاو ديدحلا تْيفكت ىلع قلطت ةيقثمدلا ةعاتصلا نأ مقاولا )١1(

 ٠ ش (برعملا) .-' طق



 ةيسدنملاو ةيمدالا فراخإلاب هلك محدزع هحيطسو لاكشالا

2 5-7 52 00 00 8 0 

 «رارزا لكش ىلع طارقأب يتحد 0 موسر 4 اليد ءانإلا

 ةقيقدلا ءازجألا حطس ىلعو . ءانإلا ةفرخز لكت ليذلا اذبمو

 ليصافت املع ترهظف ةغلاب ةقدب روصلا تعسر ةضفلاب تتدك ىتلا

 ةشوقنم ةيدرأ تايط ىلإ فك لكش ىلإ هجو عيطاقت نم ةدع

 لعن لدا ةناتك قرت قيرتألا قلع لودو. ,٠ ةقئاف ةناقن اهلك
ٍ : 7 ْ : 1 
 رفنه نب عاحش دب ىلع 1١؟؟ ةئس لصوملا ىف عنص هنأ

 لصوملاب ةعاق كاكا نفي ةسردم قيربإلا اذه لثكو

 ةينغ تناك ةعذق“ مجان لاصتالا دشا ةلصتم ةنيدم مهو

 اورهتشا نيذلا عانصلاب ةصاغ ةنيدملا هذه تناكو ساحنلاب

 ةيساحنلا ىتاوألا امس الو اهعاونأ فالتخا ىلع ةينفلا مهتاحتنم

 باتك نم بئاك ةحارص كالذ ىلع صن 1 ةدئالا/ ضتخ ىتا

 . هءامهسل ذاتسالا همالك نستقاو هك ذ رشع ثلاثلا قرع

 : ىلع ةيفرخإلا تاعوضوملا هذهو ةعانصلا_ هذه لثم دج اننأ الإ

 ةرم لوأل ةءاتكلا أرق ىذلا 316 ءاتقنل مسالا رد

 812 الون 8 عك عرل مثرب ناذ نيم ذاتسألا نكلو 4 ةنس ىف

 لواندو] ةبويسألا ةلغا ىف !لهأ165 0*ة:ءطقاموأع ةنهطع محار )
 رفنه نم الدب « عزم بقالا أرق 4851510116, 15 561م, 2جم5و 04

 4 هسرعملا ١



 م «م» قر ةحدللا

 ١؟*5؟ ةنس روم . لصولا . ةيطفلاب تفكلا ساحنلا نم قيربأ س ( ١ ليكش )





 ل ناس

 نلما# | 57 را ليوا يدي اوفا طاودو ادا مدقأ تح

 0 ا ريإب ال ناك ةينغلا لصوملا ةسردم نأ ىلع

 يلا ةقاقووبللا تلاد قلاع اهات ايس نانا قف روسنا

 ىلإ ةعجار دهعلا ةرخأتلا عطقلا ىف ةفرخزلا رصانع ضعبو

 نوكي نأ دعبي ال « داليملل ىناثلا نرقلا ىف ةينأنيلهلا ةينفلا ديلاقتلا

 ىف ًافورعم ناك اياحم انف ةعانبصلا هذه ىف ىمالسالا روطتلا لصأ

 ٠ ةعدق عزا لوم ملاقألا كلت

 قيرط نع سم 01 ءب رس ةسردملا هذ ه رثأ لقتا دقو

 ةريزجلا ندم برخ ىذلا لوغملا وزغ كلذ ىلع دعاسو ةبروس

 دب ىف دادغب تطقس ١؟ه4 ةنس ىفو .٠ اهيف نذلا لاجر تتشو

 كالذب ىغقف ممعتسلا ةفيلملا ني هس اح
 ةيسايعلا ةلودلا ىلع

 نودع سمبل ١ ضن لق قاطيولا فعلا

 نب دوم عناصلا مسا اهيلعو ةضفلاو بهذلاب تفكملا ساحنلا

 دق ةفحتلا هذه نوكت نأ لل تحلا نم سيل نكلو ؛ ىدادغملارقتص

 قاكسنا نو وعلو 1١41 ةنس نم ةْخرْؤم اهنأل دادغب ىف تعنص

 ضاقنأ نيباونكس نييفي ر ًاموق الإ اونوكي خعيراتلا اذه ىف دادغب

 لقت ال دق ةباغلل ةليمح ةينف ةفمم ةماقملا هذهو . ةعدقلا ةنيدللا

 ةفرخالاو . ةعانصلاو ةفرخزلا عادبإ ىف ركذلا قباسلا قيربإلا نع



 دس ابان الل

 رشع ىنثالا جاربألا ىم ةءاقملا هذه ءاطغ ىلع ىرت ىتلا ةيسيئرلا

 ةعرا لمقدم اهيةباعر رك © يار اني مرا ل ةنووور

 رئاودلا نم فص نم ةفلؤم ةفرخز ءاطفلا لخاد ىفو جاربأ

 امش 1 مولا ولا اذاصب هكا قر فاطم كتم وذ

 قو ةيحان لك ىف ةعشألا اهنم ثعبلتو ىذا هجو لكش لع

 اكس هواطعو:رمقلا لد الاكتشأ ئرت اهب تق ىلا قئاونلا

 هفيس لع اًضباق خرملا 0 6م ادوع لمح ةرهزلاو 4 ساطرقو مهب

 هديب و لحز مث ضاق ةساج اسلاج ىرتشلا 3 ةعوطقم سأرو

 ةفرخزلاب ةينغ ةيضرا ىلع موسرلا هذه لكو . اصعو ناجوص

 ةماقلا هذهو ةلخادتم موسر نم ( تارانك ) ةطرشأ اهم طيحتو

 مالقا عضو ةليطتسم (رقن ) فيواحو ءارغلاو لمرلاو دادملا

 ه. متر ركشلا ىف حضوم وه اك ةيترم صولا

 3 9 نداعلا ان ةكت نف 3 ام

 ) 5 شو و هقر ر تر« بوح : تلال : ل , 0 0 0 5 0

 ”نخاذلا قوة راظما قف تحبصأ ةديدج تراوطت هبيف

 علل! هد ةيزيلجتالا ةملكللاب انه ةووصتتلا ةيحالطصأ ةجرت ةماح )١(

 نوكت ىلا موسرلا ةعوم ىلع وأ مسرلا نع ةفرخرلا ىف قلطت ىهو
 و هدنه لكش تاذ د 2 ف ان لكشلا اعف تادحو

 (برعلا)



 64 » مد ةسحوللا

 . بهذلاو ةضفلاب ةتفكم ساحنلا نم ةماقم ل ( 7 لكش )
 قاطيربلا فحتملاب . ١١8١ ةئس ةخرؤم . لصوملا ةسردم

 ةعانض نم ةضفلاب ثفكملا ساجالا نم .ةبئيص ب ( م.لكش )

 تربأو ايروتكف فحتع . رع سماخلا نرفلا ىف ةيقدنبلا





 .رشع عبارلا نرقلا ىف ةرهاقلا اهركسم ناكى رخأ ةسردم تازيم

 اطل ثحبصأ ةيفرختلا ةطرشألا ىف رركتت تناك ىتلا تاماملاف

 .فناك نأ دييو« ةقيقذلا ةققانلا موسرلا نم ( تارانك ) تافاح

 . ةسردلا هذه ىف فراخزلا مأ تحبضأ ايوناث ايش تاباتكتا

 .ىهو ةيئاينلا موسرلا نم ةفاح تاذ ةماج ٠ 9 لككشلا فو

 .نووالق نب دهم رصانلل عنص رييك تسسط فراخز نه درا

 .ىتنس نيب ةليوط تارتف ثالث رصم كح ىنلا ناطلسلا

 ١2١ و ا|؟ةسن

 نايفاك نالثلا ناذهو

 ةينفلا فحتلا نع ةركف ءاطعإل

 1 0-2 1 ا ىو 5 تلصو ىلا ةليقلا

 - لاح طظوفح انسلغأو 0

 فشحها 0 1 مطقتلا هذه نيب نمؤ ةديد

 6 ) 1 لكش 0 . 7 9 4 .

 هل كي ا ىو ًاضاوحأو قب رابا ىرت
 ةقاطيرلا فستاب . رشاعلا نرقلا ىف لكشلا ةقسانتم ى ةرخأ ا

 فالكاو ءاهس آلا نم كاذ لع لدتس يك اعدق كا

 "0 ءالبنلا راكو نيطالسلا 8 نيزت - اهلع ةشوقنملا

 تانقالوا را 0 4 نك رتل ١ نم ادكشلا لأ تاركا كان

 زوهزلا ةينآو رخابلاو ( تانادعمشلا ) جراسااو



 0 فمر

 ءارلاو شع كلاثلا قيئرقلا ىف اهظع علولا ناك دقو

 نوصرغ# ءاينغألا ءالبنلا ناكو 3 ةضكملا ةينفلا فحتلا هكدا

 : مه اي اهلمعب نوصوب ام ارث ون اهلع لوضملا لبغ

 ةديدع جذاع قيل ايروتكف فحتمو ىلاطي ربلا فدتملا فو

 امضعب و خييراتلا ىف نيفورعم صاخشأب ةقالع اطل فحتلا هذه نم

 ىرخأ فحت ىأ هبرابت ال عادبإلا ىف ةياغ

 نزلا رخآ دس لاداوسالا ن قييكمر ةففع كاذوو

 .ةنيدم روم ببنو ةيروس ىلع لوذلا ةراغ نإف ؛ رشع عبارلا

 ةيعاذصلا 3 ارملا ىلع بارما الج ؟غ5٠ ةنس ىف قشمد»

 عاتصلاق كرف 16107 ةئس ىف رصصم نيبن معلا حتف نأ اك« ةريبكسلا

 ةعانبصلا كالت تناك اب نكلو . ةرهاقلا ىف نيقابلا نيليلقلا

 ًاتافتلا دادزت راظنألا تناك لوألا اهدهع ىف فعضتو لحمضت

 ليلج ثعبب منت نأ اذ اردتم ناك فرضا مروا قالا

 يلا ةفرتفلا ةاغبتلا ترها وقف ىيماذلا ةضررقلا

 . اريك ًاراهدزا ةيبيلصلا بورملا نابإ ةيلاطيإلا ندملا اهتأدب

 نييلاطيإلا ءارعألا ىدل ة 4 ورعم قرعس هلا تاحتنم قيس او

 ءالؤه لا مخ ناكو 4 ةماخفلاو ةبمألا نوفشعل اوناك ن يذلا نيددعتملا

 لع نياماع اهتودلقي مل جذام تاحتتاملا هله نودذختي ءأ سحالا:

 نداعملا ةعانص ترثا ةيقدنبلا ىف .. ناقتالا ىف اهزبي ام جاتنإ



 ةسردم تأشن ىتح نيبلاطيإلا عانصلا ىلع ًاقيمع ًاريثأت ةيقرشلا

 تاعوضوملاو ةيمالسإلا ةعانصلا نيب اهيف قفو ةبقرش ةيقدنب

 « ةضهللا رصع ىف ىلاطيالا قوذلا نيبو « ةيمالسإلا ةيفرخزلا

 ط ىرن ثدح م مر قكشلا ىف روطتلا اذه نم الاثم كوتور

 سماخلا نرقلا فصتنم ىلإ هخيرات عجرلي ساحنلا نم ( ةينيص )

 ةعطاقتم ةجرعتم طوطخ لكش ىلع ةضفلاب تيفكت هيفو « رشع

 هطسو ىفو « ىلوألاةيمالسإلار وصعلا ىف ةبرهاقلا فراخزلاب انرك ذت

 ةراش لثمت رانا ةفرخز هيلع نكح نم فأتت ة مسكر ةفرخز

 ةليبت ةرسأ ىو ( ىناكد ىوأ ) 0معطن ف هممن ةرسأ ( كنر )

 0 انو ريق نم

 نك ةيسسراف فحتل ادي تثتعنص ى أ فح كانه و

 ةنيدم ىف نونبقم نويسرات عانص تقولا كلذ ىف ايليف موقي

 0 ا

 اليم نيتسو نينثا دعب 0 عبدألا رهن ىلع ةعدق ةيلاطيإ ةئيدم .)١(

 ىلامورلا. ربصملا ىلإ مج 2 لالطأ ضعبو ةقئاش راثآ اهيفو ةيقدنبلا ىلع

 ( برعللا )
 تاريثأتلا ضعب » نع اهللاسر ىف نيشنوفغيد مادم تركذ (؟)

 تناك ةريغصو ةئداه ةيقرش تايلاح نأ تبث هنأ « ابروأ نونف ىف ةيمالسالا
 آ156 ازيبو 1611812 ىرارفو ةيقدنبلا لثم ةديدع ةيلاطيإ ندم ىف شيعت

 رفع كلاثلا نرفلا نابإ ىتاثلا كيرديرف اهيف دخلا ىذلا اريسول ةعلق نأ ام
 . -- نييقرصلا عانملا نم ريبك ددع اهبف ناك بيلا د واحلا نم (ةيماح) ةحلسم

 ( مالسالا ١" 2 ؟ -



 ةعانص تذالا رشع ميارلاو يشع قئلاغلا نينرتلا ءانثأ قو

 .تراس ىذلا قي رطلا همشي 8 رط سرفلا دالب ىف اهسفنل 'نداعملا

 ةيسرافلا ةسردملاب ةلصتم تناك ىتلا ىهو « لصوملا ةسردنم هيف

 .تناك ةيسوافلا ةسردملا ىف مدقتلا اذنه نكسلو . لاصتا قئوأ

 ,ضعب هزي تناك 1 ىناوألا لاكشأ ىف بيذبتو ةقانأ هزيم

 ةفرخإلا ىف تاليدعت

 « ىسرافلا ._"ىفلل ةيناثلا ةينطولا ةضبنلا ةبادس ىفو

 هف ةيوفصلا ةرسألا مايق ىلإ اهني ران مجرب ىلا ةضبلا كلت

 كلت كررت و يقع سنار نزلا نوقف اره ويحلل

 ف تيفكتلا هيف ناك اهيدج زا ٍِرط تعض ىتح تالايدعتلا

 .تاباتك ىف وأ ظوطخ نم فراخز ىف اروصحن نايحألا بلغأ

 ةينابث عورف نم ةنوكم ةيفرخز تاعوضوم تاذ ةيضرأ ىلع

 .لثمي وهو ١١ مقر لككشلا ىف زارطلا انهو لك عر ب هل

 .ىمرأف عئاص وهو ( ىدركلا دو ) عيقوت هيلع ساط ءاطغ

 نم ىلجت ما اسل رف ىنون> ىف ةيمالسإ هثايلاح راثآ ل تدجو كلذكو تح

 ايليس ره نم ةبرقم لع تدجو ىقلاو ىوكلا طخلاب ةبوتكملا روبقلا دهاوش

 ديوسلاك ةيلامعلا ةيبروألا داليلا ىلإ اولصو نيماسم اعانص نأ اضيأ رهظبو

 نيب ةريخك ةيش هحوأ كانه نأ ف بزالو كرمادلاو ةدئلوهو ورألاو

 اي كلذ ىلإ نطف دقو ةيلامقلا نونفلا فراخزو ةيمالسالا نوتلا فراخز

 هتسارد ىف اوأديف ةيمالسالا نوئفلا يضرم نم ةيناملألا ةسردملا ءاماع

 (برعلا) هيف ةناتكلاو



 سس منهو سس

 نرقلا ند لرآلا قيل ىف ادبأ ةيفافلا ل: لفقا نريكن

 هليعتسا اكس ةضفلاو بهذلاب تيفكتلاو . رشع سداسلا

 الباقم ام دح ىلإ ناك -- ىطسولا نورقلا ىف نوماسملا عانصلا

 اهفرع ىتلا ةعانصلا ىهو ؛ ؟ انيملاب ةفرشزملا نداعملا ةعاتصل

 ةقيرطب نوءيطتس, اوناك نيذلا نورصاعملا نويب روألا عانصلا

 ةيجاحز تانيجت نم فراخز لمع ءانقمحا 66 منمعوو "7 رغحلا

 اهنوئيزي ةداع نوماسملا ناك ىتلا فحتلا ابم نوفرخز» ةئوام

 . اهسفن رفخلا ةقيرط كلذ ىف نيعبتم ةسيفنلا نداعملاب اهتيفكت

 قرشلا ىف: ةنوردم تاك انيلاب نداملا ةقرغز نأ قف كغالو

 0 دقو . دوحولا ةردان ةتحبلا ةيمالسالا ةلثمألا قرر

 ةيناملألابو ةطتهنا ةيسن رفلابو ©2835ع] ةيزيلجتالاب ) انيملا ()

 نداعأأ ة ةفرخز ىف مدخت كو تاذت ةفافش فيصن جاجزلاك ةدام ( 2

 فاضي نأب ةفاتخم ًاناولأ اهؤاطعإ نكمو . ساحتلاو ةضفلاو فهذلاك ةفلعخملا

 ' انيلا ىلع ريدصقلا ديسك أب لصحت نأ الثم عيطتسنف ديساك ألا شعب اهيلإ

 انيملا ىلع ساحنلا كو ءاقرزلا انيإا ىلع تلب وكلا دمك ا( فد اكلا

 ام ىلطي ىلا ةيحاحزلا ةداملا ىلع ًاضيأ « انبلا » مسا قلطيو .. ءارضخلا

 قعو : ًانابلو القص فزحلا بسكتف قرفلا ران ىف دمجتو جاجزلاو فزخلا

 عاونألا ةريثكو قاطنلا ةعساو ةمدق ةعانص انيلا بيكرت ةعانص ناف لاح لك

 (برعلا ) ةفلخخلا اهماسقأ حر انه لحم الو

 ىلع اصيصخ اه ترفح فيواجت ف انيلا عطوت ةقيرطلا هذه ف عرف

 تفلخن ةقيرطلا هذهو انيلا تيثتف راثلا ىف ةفحتلا 3 مث ندعملا نم ةفيحص

 6111311 0101501126 صوصفلا تاذ انيملا بيكرت ةقيرط رسمع كلاثلا نرفقلا ىف

 ةفيرطلا هذه اموبلإ جاتحم نينللا نه لقأ ةرابعو بعت ىلإ جاتمت اهنأل

 ( تريلا) >>. - ” ةريكألا



 ديو رج

 ةيبهذ تاحول ةيمطافلا زونكسلا نع اهبتك ىتلا ةعاقلا ىف ىزي رثملا

 ناطقا لالطأ قدك دقو .نازلألا ةددتملا انيلأإ ةفغؤو

 زجاوحي ةطوحلا ا ةراتك و ةيتايث ةفاركر هيلع قدما قف ضر

 راثآلا رادب نآلا الف وم حم صرقلا اذه ىرب و . كمزوموصك ةقيقر

 الإ . ىمطافلا رصعلا ىلإ مجرب هنأ هاظلاو 7 ةرهاقلاب ةيبرعلا
 ةفرخزما ةيمالسإلا نداعملا ةعانص نم ةفورعملا جذاعلا هذه مأ نأ

 دنانيدرف فحتم ىف نآلا طظوفحم رخألا ساحتلا نم ساط انيملاب

 ةرودحم ةفرخز ساطلا اذه ىو . ]مموطمدعاع كورن زنإ ةنيدع

 دوعص لشع ةروص اهف موسم ':رعملأذود ةماح اهطسو ىف

 لع ةيفارخ تاناويح اهف ى ا تاماج اهو>و ردنكردإلا

 اذه نأ ممو « اهتاوذ ةمماق لاكشأو لب زادبخأ نم ةيضرأ

 ريمأل عنص هنأ تبثت ةباتك هيلع نإف ذا 7 طن ني فاطفلا

 ىلاوح 2 ةرب زجلا دالب ف 0هعنهوز و7 ةيقترألا ةلودلا نم

 : :رشع ىباثلا نرقلا 520

 انيملاب ىلعش»و زرعقم ههحو بهذلا نم ندم ريغص صرق وه 0(

 ىلع رحألاب هرعت ءابطيد ةيفوك ةباتك ط سوألا ف ماسقأ ةثالث ىلإ مسقمو

 لفسألاو ىلعألا نيمسفلابو ( ظفح ريش. هللا ) اهضنو ةيباجتس ةيضرأ
 ةلحس ةقحتلا هذهو . ارم ةيضرأ ىلع بهذلاب ةدودحم ءارح ةفرخز

 .( برعلا ) 138“ 1/ مقرب ةيبرعلا راثألا راد ىف

 ش لإ ةبسن .( نيدرام كوام'وأ نصحلا كولم.وأ.) ةيفترألا ةلودلا (9)
 ب ررتشا ىذلاو ةقحالسلاش ويح ىف ايت :امرت اظب اض ناك ىذلا بسك نإ قئرأ



 ساحنلان م ءانا ءاطغ - ١١( لكش) .٠ فزحلا نم سك - ( ١١ لكش )

 ىلع ةيقدنبلا ىف عنص . ةضفلاب تفكملا ىف ىرلا ةعانص نم . ناولألاب شوقنمو بهذم

 نرفلا لئاوأ ىف ىسراف مناص دي 0 ريوصت . رثوللا فحتم . رشع كلاثلا نرفلا
 ىاطيربلا فحتملاب . ريفع سداسلا واو كما ورعرت رق نفقسوألا

 كدا
11 

 ىمطافلا رصعلا نم , ىتدعملا قيربلا ىذ فزملا نم ءانإ ب (و» لكش )

 سراب كيفارحوتوف فيشوألا ربوبصت ٠ رثوللا تفحتع .٠ سمقع ىداحلا نرفلا قف





 سس مثل سس

 انا رهظي هناف انيلإ تلصو ىتلا ةليلقلا ةلثمألا. ىلإ انرظن اذإ و

 غانم نم نيالا نوي اريك عاوز قلي مل انيملاب ةفرخزلا نف نأ

 نرقلاىتح مالسإلا ىف روهظفلا ىلإ دعي ل لاح لك ىلع وهو ؛ نداعملا

 دامتألاو فويسلا ةعانض ايناسأ ىف تأذب نيح رشح سمانا

 تع نيكد عنص امو ةلثمألا هذ هو . ائيلا, ةفرخنملا

 ًارثأ اهلك تناك سس دنحلا ىف لوقملا ةرطابأل انيملاب ةفرتتخ

 ةينطو ديلاقتل ًاروطت اهنم رثك أ ىبنجأ بواسُأل

 ةرمم ءاربخ ىلوألا روصعلا ذنم اوناك نيماسملا نأ ىلع

 ءالط ىف كلذ رهظي و انيملاب ةفرخزلا بورض نم رخل برض ىف

 نوبراخفلا عاطتسا دقو . ةفلتطا ناولألا تاذ انيملاب فرحا

 قرط اوثعبي نأ ىمالسإلا كلا نابإ ىقدألا قرشلاو رصم ىف

 ء نيطسلف ىف نيتاللا ءارمألا عم بورحلا ىف ىزافلاو نايتس هانبا حب

 ناك ىلا سدقملا تيب كح ىف م ١551١ ةنس امايأ نانبالا ناذه فلخ دقو
 املو . قشمد ىف :قوجلسلا ناطلسلا اهحتف ام دنع اهلع اكاح نبع دق

 ىلا نايتس مجارت ٠١95 ةنس ىف سدقملا تيب ىلع نويطافلا ىلوتسا

 دادغي ىلع الماع ىزاغلا نيع 1١١1١ ةنس ىو قارعلا ىلا ىزاغلاو اهرلا

 نكي رايد ىف افيك نصح ىلع الماع نايتس نيعو قوجلسلا دع ناطلسال

 هذه نكلو ةنس عضبو ةنس دعب نيدرام هيلا فيضي نأ ىف علفأو'

 ةيقترألا ةاودلا تحبصأو ١١١4 ةئس ىف هيخأ م ىلإ تاقتنا ةئيدملا

 ىلع ىبويألا لماكلا ناطلسلا ىضققح نيدرام ىف عرفو افيك ىف عرف نيعرف

 (ولنويوقارق ) دوسألا فورخلاووذ ىشقو ١79 ةئس ىف لوالا عرفلا
 (برعملا) 2 ١4١م ةنس ىف ىلاثلا ع رفلا ىلع



 لسا را سس

 ةلاح ىف ةعدقلا روصعلا ذنم ةيقاب تناك ةيفرخز تاعوضومو ةينف

 ندلا-انهو ىناشاقلا تاحون نإف ؛ رخأتلاو فعضلا ىف توافتت

 . حطسلا تاذ تاحوالا كالت « ناردجلا اهب يكد كنا لا
 ةيادب عجرت ةرسضحلا ىلإ براضلا ق رزألا نوالا ىذ قاببلا

 هله لثم رن لع نأ دقو 4 أدح ميدق مع ىلإ صوم ف اهتعاذص

 عادبإإلاو لاما ىف ةياغ تناكف . م. ق

 قىح روهدتي قدألا قرشلاو رصم ىف فلا اذه لظ دقو

 مالسإلا ءاول تحن فرمللا عانص أدب ذشنيحو ىبرعلا حتتنلا

 ةعدق ةئيدم ( سدقملا باتكلا ف نشوش ) (ازوس) سوسلا )١(
 قرسعلا بوئحلا ىلإ اليه ؟ 6 وحن دادغب نع دعيت نارباب ناتسزوخ ملقإ 86
 بار لوأ ناكو . ماليع ةلود وأ سرفلا كولم رقم اليوط ًانمز تلظ دقو
 ه0موو5 14٠ ىتأع نيب لابينان روشأ عاطتسا ام دنع سوسلا ةئيدم تاضأ
 داعأ سريق نكلو ؟ 5123145 نيبماليعلا ةلود ىلع ىضقي نأ داليملا لبق
 امدقت تمدقتو ةييظع ةدايز اهتورث تدازن ىوتشلا هرقم اهلدحو اهءانب
 سوسلا تأدبو . مئانغ نم ربك ألا ردنكسالا اهيف هدحو امم ىلجتي م ريبك
 اهب كتف ( مالو -س معو ىناثلا رواش ىلع تراث نيح لالحمض الا ىف
 مسالا نأ ىلع روباش رهش ناريإ اهامس ةديدج ةئيد» اهنم ةئرقم ىلع أشنأو
 تطقس دقت لاح لك ىلعو . نيتئيدملا ىلع الع حبصأ نأ ثبلي مل ميدقلا
 سأر ىلع ىرعشألا ىسو٠ وبأ ناكام دنع برعلا دب ىف سوسلا ةنيدم
 . سرقلا دنع اسدقم لايئاد ىنلا ربق لظو . ناتسزوخ ملقإ .تحتف ىلا شوبجلا
 رع مساتلا نرقلا كنم ءاماعلا أدب دقو ٠ مهفالسأ دنع ناك ام نيملسلا
 نونفلا رارسأ نم ريثك نع باقتلا تحازأ ىلا ةبرثألا رئافحلاب مايقلا ىف
 ) برعلا ) ١ مياقالا اذه ىف تريهدزا ىلا تاعائصلاو
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 نم . ةيودأ ءانإ ١4 (  لكش ) نم . ةيودأ ءانإ - ( ١٠١ لكش )
 0 ةدادعتم تاوأأ أ شوقنم فزد 7 2 م اق ملأ قرر نوالاب شوقنم فزخ

 وأ رسشع 0 ثارفلا ف دان اطلس .20 سثع سماملا ثرقلا 9 ازياذ

 لا ع 0 8 0000 1
 ٠ قرزاو نفط ىلدعم قيرب ىذ فزخ نم نيص - ( ١١ لكش )

 تريل او ايروتكف فحتع . سف سماخلا ثنرفلا ف 5 ةيسنلب





 دس يس

 هدب دج ةيف "نحر تاعوضومو ةينف أ قرط نو را

 ؛ دعب ءىشث هيف نّودب مم ذ ةيمالسإللا ها ع رأت امأ

 هد ا نكم أدق ةديكلا جذاملا زمالك نأ نم غرلا لقو

 اه راتب ان هلع ناف لامرلا نوطب نم . 0 تاونسلا نوصغ 2

 ايلح رهظت وتس نيمشتلا رزيج فى الازم ا رم ردصقع أنتن رعمو

 نم ىاالسإلا ملاماا ىف ةعرسب ترشتنا دق ةملتم جذام نأ

 د سهمو ةرب زكا ا ماشلاو سرافب ةيعانص 0 صضعب

 نم ةفورعملا عاونألا ضعب راشنثا نأ ىف بيرالو جذاشلا هذه

 ةعانصلا ىف اهل ةهباشم ًامطق اندجو ثيم ًامساو ناكجذاقلا هذه

 . ةدعابتم تاهج ىف ةعيدق ةيرثأ قطانم ىف ةنوفدم ةفرخزلاو

 نم نينثا وأ جذر انضاذإ و

 ا تناكف يك انماع جذافلا كلت

 ١ لوألا ةسالسإلا قنا ةعاتض

 كاذ ذإ

 ىرأ 7 مر لككشلا ىفف

 ( 1١17 صش

 نرقلا ىف ىسوسلا فزحلا نم نم :

 رثوللا فحتم :. عسانلا تابن سار هيلع تثقو

 000 ) ارم سوسلا ىف



 مدس عي هل نس

 ,ىلع مماشلا قرزألا همهل؛ تلبوكلا تواب شاخشملا

 عساتلا نرقلا ىلإ ةينالا هذه خيرات مجريو « ءاضيب ةيض نأ

 ضاقنأ ىف اهيلع رْثع دق اهب ةهبش امن كانه نأل ؛ ىداليما
 ةقيلألا ءانبأ دحأ اهانب ىتلا ةنيدملا هو ؛ (1“رماس ) ةنيدع رصق

 هكالذذ كسب ًاماع نيسح ترحم مث مس ماع ديشرلا نوراه

 نينوللاب ةفرخزلا ةقيرطل يدق لاثم نحصلا !ذهو . ©17 وهي راتلا

 واخفلا عانص ًاديج اهفرعي ىتلا ةقيرطلا كلت « ضيبألاو قرزألا

 معة رح ادا ووضنلا ف ةقوطلا اكووأ ايقذعأ قالون ةانووقلا قف

 .ىلإ ىنيصلا فزخلل نييسايعلا ءاملخلا داريتسا عجرب و . نيصلا

 «( |صماس ) تايرفح ىف تجرختسا دقو . عساتلا نرقلا لبق ام

 را نا كيف عجري ىذلا ىنيصل نفاناو راتتفلا 37 عاونأ

 عنص نم ان كشال ىرخ أ مطق أهعم 0 1

 ةفيلملا أب كارتألا داوق دحأ سانشا دب ىلع اصاس تسسأ (1)
 ك1 دق نأك مصتمملا ةفيلخلا نأ اهئانب ىف بيسلاو ء 5+8 ةئس مصتعلا

 لقثف دادغب 0 ثييو مهاب قيفوتلا بعصلا نم ناكو كرتلا دنحلا ءارش

 .ىلع امماس ةئيدم مفتو . دادغب .نم جاورلا ىلع مزعو مصتعملا ىلع كلذ

 اهرهش مجرتو . دادغب ىلامث رتم وليك ةئام دعب ىلع ةلجد زل: ىنلا ةفضلا
 مؤافاخو مصتعملا اهيف اهديش ىلا روصفلا ىلإ ةيمالسالا نونفلا برأ ىف

 ىو . 4885 ةنس دادغب ىلا ةموكملا نقم محرق ديتعملا اهرحبم نأ لبق

 هباتك مج . ةيرثألا تاثعبلا اهضاقتأ ىف ثحبلل تلاون" نيرشعلا نرقلا
 اهدعي 39 ؟4 صا جا يح عا رز .؟ لل رصم ىف ىتالسالا فلا

 ( برعملا )
 تسحب هب هدب 338 ةيسارم نيرملا هالب ةرسالا هته تيكحم (8)



 عطقلا كانت لاثم ىلع اه 0 ل اهسقن ا"يماس ىف نبي راخنلا

 ديلا مدل كالت ىلإو . "7 نيصلا دالي نم مملإ ثتدرو ىلا

 .ىذلا ليجلا قرزألا نوالا نكلو « ليثقلا لك ةعيبطلا لثع

 .ناكو 4 قارعلا ذؤلبا هنيتنت قطو نورا ةفرشإلا هاه هب تعسر

 لا نوالا 2 فرع ثيح نيصلا دالب ىلإ ان ًانايحأ ردصب

 .ةيفرألا عطقلا عنص ىف هنع ىنغ نيصلا لحأل نكيلو ف فورا

 اذه ذغني ناك انيح هنأ ىتح ضيبألاو قرزألا فتيينوللا تاذ

 :نآك بتاسألا نم بييشأ هدورو عطقتي 1 ىدمحلا رمل

 .ىمسم لجأ ىلإ نيصلا دالب ىف فقب كاذ ذإ ةعانصلا هذه جاتثإ

 .فزألا ةيسن اوداتعا دق نييب 1 3 عم ةيأ شر اذكمو

 نا الا ىدنألا فرقا كل شيبألاو هقوزألا قيقا ىف فوشلا
 0 ع

 . مالسإلا مسمأي دالبلا كلت ىف انورتم ناك زاتملا قر زآلا نوللا

 -هيف تداسو ةيحراخ تاحوتفو ةيسايس ةمظع رصع اهدهع ناكو كح

 ( برعلا ) - نونفلا ترهدزاو ةيذوبلا ةفافثلا

 .ءزحلا ىف الاقم 2. !«ةاضا6 هلاك لوب ىتالألا قرفتسملا بنتك )١(

 2 عاام ءادرأأا ةين الألا ةيقرسفلا ةيعملا ةلم نم ١( 4*5 ) رفع كلاثلا

 هعوضوم 06: 10ءانا5ءكدعم 81م0 :ععمافم لتوعطعم 0 عقعال وز ءطقلا

 151311150116 (2ا061161 211111 ىنيصلا راخفلا ةساردل ةيمالسالا رداصملا

 .هذه ىف ةينفلا تاقالعلا غران ىلع اهبف ىنأ طا عوأ5 ادعت 02 ءالقنا

 ( برعلا) ىصقألا قرضلاو ىالسالا ملاعلا نيب ةيحانلا
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 نوالا تالذ مادختتسا ىف حاج امّيَأ نوماسملا نوب راخفلا مص دقو.

 نينرقلا نابإ ىرغصلا ايسآب ةيهاترك ىف مِنّص فرخ ىف قرزألا
 رشع سداسلاو رشع سماخلا»

 عبشتلا نع نومجحي ال نيملسملا نم راخنفلا عانص نآك انو

 ميدل اع نوظفتحي ب مم اذإ ةعانصلا كلت ىف ةديدج ناك اب

 جراما نع هنوذخأي ام غبصب كلذو راكتتبالاو عادبإلا ةوق نم.

 نياق فرط كاد ى ارك دبور ةماذلا اهدا اذن ةنئادو ةقيشبب
 ْ هدد ةقئاق زكا قيحاع

 ءاطغ مر لكشلا ىف

 قلطي ىذلا فزذلا نم قيربإ
 وهو (ىرباج فزخ) منا هيلع

 منص نم هنأ نظي ىفزخ عون
 فى اواظ نيذلا سمثلا ةدبع

 2 قيرإ ءاطغ - (١م١ لكش) ْ
 ةروفخ فراخز هيلع راخفلا نم اكس نيكسمتم نأ را تاهد-

 ىداحلا نرقلا ىف ناريإ . ةشوقنتمو 0 5

 كرون ويب نآتيلورورتم فستم . رشع لعب ىتح ةعذقلا مهتتايدباديدش“

5 0 

 ضعب فو سراف تاهج ضعب.

 ريغ ةفرخز ءاطغلا اذه ىف ىرئو . ةليوط ةدع ىبرعلا حتفلا

 ءاضيملا ةقظلا ىف ًاقيمع ًارئح ةروذغ ةحئاو انهنكلو ةقيقذ
 ةنيحعلا ىلإ رثحلا اذه لصي ثيحب حطسلا وسكت ىتلا ةقيقزلا



 ةقيطلا كاتو ءارخلا ةنيجعلا هذهو . ءاطغلا اهم عنص ىتلا ءارخلا

 سفخأ وأ رفصأ نول تاذ ةفافش ةيجاجز ةدام امهمطفت ءاضيبلا

 ةعزوم ناولألا هذه نوكت تاه نش نو معاق رمسأ وأ

 تناك ةيئيص ةقي رطب انركذي و ىلع كلذو ةريثك عقب ىف

 تقولا كلذ ىف ةفورعم

 رصعأا ةبادب ىلإ الوأ 56 ىراخ فرخ لراك دقو

 ؛ ةيناساس تاعوضوم نم هفراخز ىفامل 1 كلذو « ىالسإلا

 ةيفاركلا تاناويملا موسرو ديصلا ىف ناسرفلا موسر كلذ لاثم

 نكلو ؛ ةيناربإلا فراخزلا اهب تزاتما ىتلا ةيتاينلا موسرلاو

 نه ةيفوك فورح اهملع فزمإلا اذه نم ةلثمأ كلذ دعب تدجو

 رثكأأ نإف اذلو « رشع ىناثلاو رشع ىداحلا نينرقلا زارط
 نيئرقلا نيذه ىلإ نآلا بسني داع ىرباج فزخ

 وتيفارج ) مساب ةف وردملا رفملاب مس لا ةنيسقن 0

 ليم سلا ن 1 ل و نيصلا ىف نافيا الا هداك 00

 ريغ تدجو انأ دإ كاع تانناذق 0 ا فو ورحل

 نوت, اع قا ةغيص ىف ابلاغ لمعتست ةيلاطيإ ةلك 078810 )١(
 كلاب رفمت مث سجلا وأ رجحلا ىلع ديلاب مسرت موسر اهب دوصقلاو
 ءادوس موسر هماوق ةفرخزلا نم بولسأ انايحأ اهب دصقي اك. طشكملا وأ
 لاكشألا مسرب نيتلا املا ىف اهيلع لص نأ ىلع نسكعلا وأ ءابطيب يظر ىلع

 ( برعلا ) اهليلظنو



 نويلاطيإلا فزدللا عانص حبت دقو . ىنالسإلا حتفلا لبق ًاضيأ

 . ةقيرطلا هذه مادختساىف ًارييك حاج رشع سمامعا نرقلا نابإ

 اريك اذه ىلإ اهنم اودافأ ةيمالسإ رداصم 8 اهوستقا مهلعلو ْ

 ءايحإ ف 6 م ًاريبك انوع تناك ىتلا ةميقلا ةينثلا فراعلا نم

 ةضهنلا ردع ىف ةيفزألا نونفلا

 قيردبلا ىذ فزانا ةعانص ىف ناكرهابلا نيماسملا زوف نأ ىلع

 ةفرخزلا مسرت فزرا اذه 0 انات51:عل موانع » ىندمملا

 هش راعب راثلل اهضي رع ثدشت م ) عمال حطس لص نك حلم

 براض رفصاو ىساخت رقحأ نيب هنول فات ايندعم اقيرن اهبسكت

 مدح ةايحألا شعب ف كح قيرلا اذه ند ثعبلتو . ةرصخلال

 ايقيرفأ ىلامثو ىندألا قرشلا ىف رّثع دقو . حرق سوق ناولأ

 اهدوحوو : رشاعلا نرقلا كا اهدهع مجالا عطق لع اينايسأو

 اذهل ناك ام ىلع انلد نإو  ةدعابتملا عاقبلا هذه 5

 ْ لعج محض ىالسالا' ماعلا ءاحنأ ف ىربك ةميق ند فذمللا

 ءاماعلاف . هنأشت تناك نبأ فرعت تارا ائملع ريسعلا ند

 اهب ىسكي قلا ةعماللا ةقيقرلا انيلا ةقيط ]آءا15178 ةملكب دصقي )١(

 خعيراتلا نييعت ىف نيقفتم ريغ ءاماعلاو . اقارب اعمال احطس هيسكتف فزملا
 مجار . مالسالا ف ىقدعما قيربلاىذ فزملا ةعانص امهيف ٍتأغن نيذللا ميلقالاو
 ١١١ ص ١ 2 نس كش كر روتكدلا ره ىف ىالسالا نفلا باتك

 ( برحلا ) اهدعب امو



 ادن جهال

 قيرفف : هتعانص هيف تاشن ىنذلا مقا نييعت ىف نيةفتم ربغ

 دالب ف ان 0 لوس رخآ ةدرفو سوم ف اش هنإ لوقع

02 

 ءانإ ١ مث لكشلا لثعو

 لالطأ 2 هةبياع قع ريكس

 ناربإ

 ع

 فخ نم اقيط لثميف 9 م 3
 اا

 موو نيعلا) ْ
 قيربلا ىذ ف ندب نه نك هيلع تعهأب ىدعم قير ىذ

 . رشاعلا نرفلا ىف ناريإ . ىتدعلا
 ظ ىزمر ناويح ) نوفيرغ مد 0 ول | تفحم

 ةيتابن قاروأ هيلعو 01480 ( ناحانجهلو رسن سأرو دسأ مسج

 لالطأ ىف قبطلا اذيه دجو دقو . ةيفوك فورح ديلقتو

 اهرمد ةعدق ةيسراف ةنيدم و 5درن هأ هطقهعو ىزلا ةنيدم

 7 تناك هذه 17 ىرأا ةئيدمو 5 9 1١ 17 لوغلا 1

 ىلإ ىالسالا ميراتلا خرؤم نم ةيناملألا ةسردملا لاجر بهذي )١(
 61. 5348 ه"رز روتكد لال وقيف ؛ قارعلا ىف أشن ىتدعملا قيربلا اذ فزخلا نأ
 دادنب ىلإ 21. 1101116! لنوكر وتكذلا هبسنيو !سعاس ىف شن هنأ

 ( برعم ) ّْ ْ

 تح دالب ىفلايجلا ماقإ ةببصق ىهو [؟1128ع5 ةينانويلا ىف اهمسا (؟)



 اسس جس

 . اهب ةصاخ ةديدع جذامن تأشن اهيفو « فزمللا ةعانصل اريك

 بسنتو . ةعيدب ةيفزخ مطقل بضني ال نيعم ىرلا لالطأو
 قانط الا وفا اللا رمل ةنئاط قتلا همر: له ةنيداا لقول

 فانك ريغ ةيلاجج نارلا كاد قرخأ كر اعروت ةمذا نويغ هلع

 نول لك ىلعو ؛ ىناوجرألاو 3 اقلا رحألاو رضخألاو قرزألك

 هاهي ةيضرا ل قولا ةيهذأ قازوأل مسد نا ولألا هذه نم

 اهلعجت ةحنصلا ةقدن ةزوكذملا ةيمدألا روصلا زاتمتو . ةنولم وأ

 تاما ةنومراا ضرشلا جيضار ارك فما
 اهم اورثأت دق نيناثفلا نأ نظيل ىتح رصعلا كلذ ىلإ ةبوسنللا

 ةقداصلا ةلثمألا نم الاثم ربتعي ٠١ لكسشب حضوملا س اكلاو
 كفر دق تناك ىلا تاو ةلاناع ةقيقتلا ةيف للا ةعاتسلا هلل
 نم ل هه اوت لا يدنا له رتل ناغأ قع ايقووذ

 - سواج مثو نييقيسوملا نم ةعامج روصور لوحلا 5 موسر لثع

 ةلسلنم لباقت نم ةفلؤم قطانم ىف ةموسرم فراخزلا هذه لكو

 ةيدجنألا فورملا نم 5 فرملا لكش ىلع ةينحنم طوطخ نم
 نم ًاعون لثع 5 مقر لكشلا ىف ىذلا ءانإلاو . ولا

 ردص ىف تناك دقو نارهط ىب ونج ىلإ لايمأ ةعضب دعب ىلع عقتو سرفلا
 كعب سيل ةسئيدم ىرلاو 0( ىرخطصألا لاق د ةروومشم هةليدم مالسالا

 ( برعلا) « اهم رمعأ قرعملا ىف دادغب



 .قرزألا وأ دوسألا نوللا وأ ىزو ريغلا نوللاب ةيلطملا ةيفدحخلا ىناوألا

 .نيئرقلا نابإ سرفلا دالب ىف دابأ ناطلس ةعانص نم ىهو « متاقلا

 اذه ىلع ىتلا ةينألا تناك دقو . رشع مبارلاو رشع ثلاثا

 ووك دقو ماطونعاأو دايوالا ثا نييلاطيإلا دذع ةفورعم قكشلا

 .ظفال ءاعو ىنعع ( ةيئربلا ) ىلرعلا ظفالا نم اقتشم مسالا اذه

 دا نم ةبانحا ىذلا صرغلا لع لدي وهو .٠ ةبودألا

 اال ل هلأ نع ليفت قالك فلا ىررخلا قا ةقآلا دلو

 .رشع سماخلا نرقلا ىف ةيلاطيإلا تايلديصلا ىف ىرب ناكو

 .ةدروتسملا تاظونحلاو ةيودألاب ةءوامم ىناوألا هذه نم ريثك
 60 م ء

 قرشلا نم

 :نردلا ل تدافع اع هر ذل ةياطزالا ةيؤدألا ىنارأ انف

 .تاقث ىتلا ةيقرشلا جذاعلا نأ نكق الو

 نو ( انيلإ درت لازنال كَ قرشلا م ةراحتلا قيرط نع

 18 مقر لكشلا ىفو - ةينيصلا ليب#زلا قيرابأ ( ارتلجتإ ىف

 ف رقلا اكشلا نم كورت قرأ هب ةيلاطر [ نا نانا قر

 ..نوهدم ( سوماجلا دل نولك) دوسأ فخ نم ةعوذصم ىو

 ضعب ىف نأ هيلإ انرشأ ىذلا اهباتك ىف ريشنوفيد ةديسلا تركذ )١(
 .تدومهتساو ةيقرشلا نونفلا ريثأتب دههت ليصافت نييكتمافلا نر وصملا تاحولا
 .111180 786 067 0068 سوحرد نافو>وه روضمأل ةاعرلا ديعت ةرورصب

 ةفيدبو ةقيقد موسر ىلع ىوتحي ولرابلألا عون' نم ًاريغص ءانا اهيف ناف

 ( برعلا )



 نرقلا فصتنم و [طدعمدم ازنياف ةئيدم ىفو ماق 2 3 نول

 رشع سمالعأ
 تاذ ةيفزكلا ةبودألا ةينا ىلع نواص# نويلاطيإلا ناكو

 ىاالسإلا زكرملا تناك ىثلا /ةلودو ةيسنلب نم ىتدعملا قيربلا»

 عدبأ نم دعت جذاع اهف تعنص ىتلاو برغلا ىف فزألا ةعانبصل'

 باطل ةيبلت ا عنصت تناك دقو . فلا 0 هثد ا

 مهتاراش اهيلع شقنت تناكو بناجألا نم نيرتشلا“

 ند و دخل ا طق ١١ مقر 0 ىو

 يرصاطا قرثلا رساوأ نب ةسلس قف كراتك" عنص قرزأو رفصأ"

 هذه ةراش هيلعو . اسنرولفب وعلا هعان ةرسأ نم درغل رشع

 قرزسلا كاد ةئتاسبكلا راغقنا لا تراثأ ةقلوم ا رك نارا ةرمألا

 وعناص عاطتسا ىتح نييلاطيالا سوفن ىف ةحجان ةريغ ىدعملا

 فراغ وينك نا نقع نتقانلا نزملا ف نوتااطمألا نزاكدلا:

 بيلاسأب كلذو « هانس ءىنطني ال ىذلا قيربلا كلذ ةيضهنلا رصع

 كلذ لبق ايلاطيإ ىف ًاقورعم ناكام ةفلاخلا لك فلاخت ةيعانص
 ةعانصلا كللتث اماه ركع 6ايام ) 5 ويبج ) تناكو . دهملا

 ناكو . وناينيك ىداو ىف نينبألا لانح حفس ىلع ايلاطيإ ىف ةدلب (1)
 نأ معزت ةبمق ناكسيسن رفلا ءانآلا ريطاسأ رف ف ةزخلا نييك ملم عئصم ايف

 كعب ب يلع ويبح ملقا ىف ًاداسف ثيعي ناك ًايثذ لمحت نأ ىف سجل مهمسي دق

 هل همدقي اع ىثتكي ا مرويطو مهتيشامو سأنلا سارتفا نع عالفالاب

 ( برعملا ) ٠ ماعظلا نم ناكسلا»



 اس جواس

 ©1و:جأو ىلون ردنأ ويح روج يظملا نانفلا لفتشي ناك اهفو

 نونالا وي راصأل نالها قزوبلا ترش نينا لاول نكفلا القاف م

 قرشلاو ايلاطيإ ىف ريظنلا ةعدع

 ةعانص نؤل ميدقلا ماظنلا ناكر شع سداسلا نرقلا ةبادب ىفو

 لاكشألا نيب نمو ؛ ناكم لك ىف رارمتساب ريفغتب فزان)

 الاب اهيشن لك قرأة: قاب رض" ةعاقزغاا هذه ا ةظالوع ىلا

 قفرغملا ايسا ىف ايت رذت ان دق اميتت لك ناك « نازرتثالا دذأ

 نم ةرييك ةجرد ىلإ لصو ىتح كالذ دعب عرعرنو ةي روسو

 فرش نم ناعنصن نابرضلا ناذه ناكو ؛ عادنإللاو ةعورلا

 موسر هتحن « قارب فافش ضيبأ ءالط اهيلع ءاضيب ةرشقب ىطغم

 ءاوج و اءاقرز وأ ةقازي ءارشع اذاق ايناولأ اأو 4 ةا دونم اهو

 هذه ىلإ فيضت ىرغصلا ايمن عاصم تناك ام ًاريثكو « ةمئاق

 منأ ”لملو ء طاطلا نول هبشي اس رع وكلا ا تامل

 . ناكف « ناردجلا ةيطغت وه فا نم عونلا اذه هيف مدختسا ام

 تاعوضوم هنم ةدحاو لك ىلع شقنت مب سم طالب لكش ىلع ذختي
 اهعومم نكي ةمطقتم ءازحأ اهيلع شقنت وأ ةرركتم ةيفرخز 04-0 5 وه 5 05 4 مننا م ماو
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 ةسورتو ةينيطتطسللا دم فو« اقسانعم ازيك ايقرشز ًاعووطوذ

 ظ دجوب ةينامماا ةب روطاربمإلا ىف ضرخألا نيكل ةقدلا ضن نوع

 ةقمنملا شوقنلا كلتب وهزت ىتلا ناردخلا تاذ ىلامملا نم ريثك
 ( مالسالا ب ع عام 4) ش



 مييصيف )  هلا سس

 فراخزلا ىذ ىفزحلا طالبلا نم جذامن ةيلاتلا ةثالثلا لاكشألاو

 ىف عئاصلا مسر ( ٠١ مقر لكش ) لوألا لكشلا ىنف . ةرركتملا

 + قيناهتلا بياحم ايضيب ةلكش ظالبلا اذه نم ةدحئاو لك لو

 ددع تين اذإف . لكشلا اذه عب ر اهناكرأ نم نكر لكى ف مسرو

 ةطرحأ كانون 1ك ريغ ندب داع ىلإ همي ظالابلا اذه نم

 .ىدلا كاعا لوس ىلإ عا نيد قاس لاو رالو

 اسر كلذ سك ىلع لثع لا مقر لكشلاو . طالبلا هيطنب

 قارا ةراث لديك ةلارارج كورس نة شن اود 1 يي اعلاورتا

 5 1 ر لكشلا امأ . زول روهز ةراتو 2 ديقانعو مو 0

 اهدحا اندجو نيذللا نييفرخزلا نيعوضوما نيذه نيب عمج هيْنف

 :كللاثلا لكشلا اذه قو ةقدن سطل الع مالا وي دنقل

 ,فورللا 5 ريد نيعملا ةلانلا قاروا ند 1ك طك قرا

 هسفن تابنلا اذه راهزأ اهللختت ةقيقد هو جمهمأاطاد

 نيب مج اهنأ ةسردلا هذه صئاصخ نأ ىرن اذكعو

 رش واع ا ياقمر كان وطول ل ةظيش كادت

 هينا ايون اطال ياسا وسلا مهلا ىف ةقئاف ةرام
 وسلا ةوفاسا ناك هبل كلذ نش قرأ ندعو وع الا قف

 ىف ىرنو « ةيفرخإلا تاعوضوللاو راكفألا قلخ ىلع نودي
 0 21 0 5 م ثا 2 3 -. 3
 عاونا نم ىلاثلا عوذلا هيف لثمتي ايفزخ ادول ع مثر لقكشلا



 «ا/ مثر ةحوألا

0 

 مس

 . ةديدغلا ناولألاب شوقا يلاشاقلا "نم حاولأ - (؟؟و؟١و١٠٠ لاكشأ )
 سيراب ُّق ةيفرخزلا نونفلا بئتع ءا سقع سداسلا ثرقلا ف ىرغصلا امسآ





 «/م» مر ةحوللا
 ا

 سراب 6 ةفرخزلا نونفلا ففاحتع ,. رىشع سداسلا





 دع قادس

 عر وت نارك طف ةنفدالا تاعياؤأاا او + قاشافلا فرخ

 ىلعخب , ماع قرخُز عوضوم قرصحنت ةفرخإلا ١ نأ ح وللا اذه ىف

 قشمد ةعانصل اليم | جذوع حولا اذه دعبو 6 ل ا حو هللا

 فراق يرب اهسيل ىتلاو رحألاو رضخألاو قرزألان اولألا تاذ

 راك

 ىناوألا ةعانص ىف نويروسلاو كارثألا عانصلا لمعتسا دقو

 ىلاشاتلا ةعانص ىف اهوامعتسا ىتلا ةينفلا بيلاسألا سفن ةيفزألا

 نوحصلا نيب زن ىف ةلثامم فراخز اوامعتساو « 00 ةيطغتل

 لاكشألا ةنلتخلا ةينألا نم اهريغو صصألاو تاساطلاو ةليملا

 لكشاا ةقيقد ةقوشم ةجاحز ىرت 5 م ةر لكشلا فو

 لثم موسرو « تاناويحو رويط نم بيرغ 50 مقرخز ماوقو

 هدو ءارفح ةيضرأ لع طيبا فزاغألا قولو: لولا أ

 نم 0 ف ىرت لازن ال صاخ عو نم قئاش لثم ةجاحجإزلا

 بسكن ىتلا ءارجلا مقبلا هيف دجت أتفن الو « ةعدقلا ةفرخزلا بيلاسأ

 رهألا نوالا نأ ذإ ؛ ىكرت لصأ نم هنأ ىلع لدتو | ةانيسملو

 ( اهعيمح ىرغصلا |ي || ايسا ىف ةعونصملا علا ف مال مر جورب

 ةيروس ىف ع ونصملا فزنا نم ةفحن ىأ ىف دجو ال هنكلو

 نم عونلا اذه ىف ةفرخزلا رصانع نم رظنلا تفلي ام مثأو

 ىتلا روهزلاب ةمدشلا « ةفاتخلا روهزلا كللت بير الب وه فذملا



 07 ا

 عونصلل ىناشافلا حول أهم مدر

 لكشلا ىف موسرملاو قشمد ىف

 اذه ىف ىرن نو « م قر

 نيتعيدب نيتينأ ىلاشاقلا حوللا

 دورولاو مجاربلا امهنم «لطت

 اهاكو زوالا روهز امهنم قلطنتو

 املظع او ةيمان اهتاك ودبت

 سو « رظتنم ريغو ًاعيرسو

 4 ةقاف 78 ةداع روهزلا

 4 ةميظع ماكحإلا نم ةحردبو

 نم ةنيئنق ل (؟4 لكش) م. ا. 1 : 5:
 ىرغصلا 2 شوقتلا 5 ةيفرخزلا لوصالا مهف ىلع لدن

 . 2 سمع سداسلا ترفلا ىف كعبل نأ طق ثدح ال ع
 1 ليثك نع اهريوصت ىف نائفلا ىلاطيربلا فحتملا 0 0

 لا 0 ع 3 5

 ويمانعلا كلت م نوماسرلا ذخأ ىتلا ف نارنإ دالبو

 نك ءاعتا رك ايمو 6 روهزلا ريوصت ىلع موقت ىف ىللاة ةيف رخزلا

 املا ضال لاجل اذ يروا وقر
 ىقشمد مي نم ةلمج 1 فاح مد لكشلا ف انمامأو

 دورو فرخ مح قيرإ قو 4 ةيسرائلا جذاسفلا د اف ودم



 دل جام سس

ِِ 

 ءاقرز ةيضرا ىلع تمسر م و

 كلها نوقف لكش لع ةشوااب

 ةيذف ها قيريإلا اذ_ه ردتعبو
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 ةيهاز

 نم ابروا ىلإ تلصو دقو

 نايحألا بلا نوزع

 * ما قول ريإ سس ؟ ُ 2 00
 9 ياا ) ٍِ لكش ) ا هب روسو اكرر قيرط نم

 ىف قشمد . شوفتلا فزملا
 فيتم . رفع سداسلا نقلا تعاش ىتلا روهزلا ضعب موسر
 دروفس [ىفىلومشأ 2 « ةيبروألا قئادحلا ىف نآلا

 ىلم الإ اهنوفرعي ال تاقوألا نم تقو ىفنوييروألا ناك ىتلاو

 . ىتالسالا قرشلا نم نيدراولا فزحللاو راخفلا

 نم لوأ ةينيطنطسقلا ىف ةب روطاربمألا ر يذس 8اندطءو ناكو

 .« (1هلثمو ةيرهزلا سوؤكسلا ) مازولا روهز برغلا لإ رضحأ
 رقع ىفاذللا نرقلا تفحم لا رعب: قاكر

 جاجا ةعانصل ادج ةطلاص داوم ةيروس ىف تناك دقو

 مل ارامي نأ نوداسلا عاطتسا مث « ةيدقلا روصعلا ذنم تلغتسا

 فحعتلا ىلع كلذ ىرن اي « جاجزلا ةفرخز ىف مهم اصاخ ًازارط
 م 5 7 1 5 1 ١

 ةيمدا روص اهنيرب اهريغو قرر قيراباو رب راوق نم ةديدعلا



 مدس موا مدس

 فلا فو مارألا ةنلقل ادلب نود عة ا فواغلاو
 مطقلا مدقأ نأ نافيأ ةصاخ ةينف بابسألو ؛ نايحألا بلغأ ىف

 ف راخزت مرر انإق دل فعتلا قم هالك رك دما ةيناخللا

 دهوك قرع ةقارعلاو ىنواقا كوالا ندا فور عاوأأ

 معتملا نابإ ةيرو_س ىلإ اورجاه نييقارع نينانف عنص نم عطقلا

 نرقلا لالخ ةرهاز تلظ عناصم كالانه اوسسأو لوألا ىلوغلا

 راغأ نأ كفو اري رص نذلا رامدلا اميصم نأ لبق اع عئازا

 ١4٠1 ةنس ةيروس ىلع روم
 نم ةفرخز هيلع ًاشوقنم ًاساك ىرت 56 قر لكشلا ىفو .
 تاج قفوا شردلا لع نيلاعووما مسر افيو نيا نينف

 تراك ى ذلا زارطلل قداض لاثم س اكلا اذهو « ناعبات شرفلا
 هيف ممات ىذلا زارطلا كلذ « رشع ثلاثلا نرقلا رخا د
 قالك نأ كب الود يهدم نا اول اه ءاضيرلا ون اولا هاما
 راقب اهننسا و غارفلا دب اووأ لإ فاير نق نب مله
 :ذعاف 1غ تقر نأ دع نار داع نا دقف ؛ ةزيجو

 فراخز اهتئازو « بهذلاب ةهومملا ةضفلا نم ةعيفر قاسو ةعساو
 ى انك 4 ل فاق ناك ذل ازا طل م داق فخ لد كك
 نم س كلا هذهل ناك ام ىلع ةلالد اذه ىفو . رشع عبارلا نرقلا
 ةمقلا مظع



 (١7؟ لكش ) ( 28١ لكش )
 رضع كلاثلا نرفلا ىف ةيروس ةعانص نع . انيملاب هومملا جاجزلا نم ساك س ( 5١ لكش )

 ىاطيربلا فحتملاب

 رع عبارلا نرفلا ىف ةيروس ةعانص نء . انيملاب هوملا جاجزلا نم ةاكشم -- ( ١1 لكش )

 رثوللا فحتع
 رشع ميارلا نرقلا 6 ةيروس ةعانص نم ٠ انيملاب هوملا جاجزلا نم ةييبق دع ( ؟4 لكش )

 رثوللا فحتمب





 يلظع ناك ىروسلا جاجزلا نأ ىلع ةرصاعما قئاثولا لدتو

 زونكلا ةمعاق ىف دجتو « تقولا تالذ ىف ةيحيسلا ابروأ ىف ردقلا

 اذه نافصت نيترقف 1917 ةنس سماخلا لراشأ 6 ناك يلا

 ةينآ ثالثا فصو ىلوألا ىف : الصفم ًاغصو جاجإلا نم عونلا

 ةقيرطلا لع روص .هاظلا نم هيلع تشقن ىذلا جاجزلا 3

 شن جاجلا نم مساو تسطل فصو فردا فوم ةتقحفاا

 ديال / ساك ف 'اطيرإلا فحتلا ىفو 1 موب ملا ىلع ًاضيأ

 ةينيثاللا ةغالاب ش 6 ا 8 وو سراب 00 دقلاو د

 ىناص ةروش انيوروأ ف تثعاذ رشع ثلاثلا نرقلا كئمو

 ءالؤه هحو رشسع سماملا ثرقلا فو 4 00 ةيقدنملا ن م جاجزلا

 رهظيو انياب نوهدم جاحز نه ةاكشم ةيب رعلا راثثألا راد قفاشإ )١(

 ةيرثألا تاعومشلابو رادلاب.ةظوفحلا ىرخألا تاواكشلا نيبو اهنيب قرفلا
 ةيب رع ثسيل اهثراخز حور تلو اهيف انيملا ناعم .ةلقا كلذو « ةيمالسالا

 فيرعلا ماقملا انالومل نع ) اهمصن ةباتك امملع ناق لاح لك ىلعو « ةيملاخ

 بيرالو « ( هكلم هللا دل ىابقياق رصنلا نأ فرشألا كالملا كلاما ناطلسلا
 ةبروس وأ رصصم ىف ملصت م املأ ىلع لدث اهقراخزو ةاكفملا هذه زارط نأ ىف
 ىف بيرالو . اهنأش ىف فالحلا رثك دقو .« انيلاب ةهومملا تاواكشملا ةيقبك

 ىح ىابتياق رصعلبق ًاريثك تروهدتدق تناك انيملاب هومملاجاحزلا ةعانصنأ
 ديلا عباصأ ىلع دعت سمع سماخلا نرفلا نم انيلإ تلصو ىتلا تاواكشملا نأ ٠

 ىابتياق ةاكشم نأ ىلإ بهذي اشاب نيترأ بوقعي هل روفثملا ناكو . ةدحاولا
 . >2 ىلإ ةيمالسالا راثألا ءاملع نم نوريثك ليعو ةيقدنبلا ىف تحنص هذه
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 هيوم ةيلع اوداجأو « ةيقرشلا بيلاسألا ىلإ مهماتها عانصلا

 ىف ًاراكتحا ىوقلا اذه اهدعب دعب مل ةجرد ىلإ انيلاب جاجزلا

 اهريقت ف ةرقوتملا قو ةعاففلا لدم كرقتاو وتدلا ىذبأ

 . ةديدج عاونأ اهف ترهظ نأ سلا و ساو ألا كارلا نم

 تناك ىتلاو ؛ ناولألا ةيهازلا ءانيملا تاذ لوحكا رب راوق نأ ىلع

 ًاروص الإ نكت مل رشع نماثلاو رشع مباسلا نينرقلا ىف ةعئاش

 اهتجتنأ ىتلا جذاهلل ةهوشم

 وو دالا قرتكلا قرف فوييورتلا اهعذات ولاا قولا كلوب

 دانا راش اناا فيطتس نوع كاك 0
 « ةفرخز ةمالسو عنص ةقدو لكش لامج اهنع تاقن ىلا ةيقرشلا ظ

 دئاوملا ىلع لمعتسي ناك ىذلا جاجنلل ةقداصلا ةلشمألا منو

 ٠ اهارت ىتلا ةليوطلا ةبقرلا تاذ ةروراقلك فحن ةيمالسإلا

 هءاطغو هارت ىذلا منصلا قيقدلا ساطلاو « ؟2 مقر لكشلا ىف
 اماوق انيملاب ةهومم ةفرخز ةروراقلا ىلعو « ؟9 مقر قكشلا ىف

 قا ةليرقلا نق ةفر طرح ةنئانن نفرق و كاراكاو قايلع

 نأ لإ ويف مرات اهويف دانه نأ ةيفاعتو © قارا اذيمدحألا ك2
 روتكدلا ذاتسألا نكلو ةانيلاب ًاهوم اجاجز قرشلا ىلإ ردعت 00
 نم ام ىتأ ىايتياق ةاكشم نأ حيحرب نيلرب ىف ىاالسالا فحتملا يدم لئوك و

 ةفورعملا فراخزلا ًاريثك هبشن ىلا اهفراخز ليلدب ةيقدنبلا نم سبلو قدا

 ( برعلا) سلدنألا جاجز ىف



 ةعانص نم 5 انيملاب هومللا جاجزلا نم هان - 5 هوم 5 إ

 ىئاطيربلا فحتملب . رسشع ميارلا نرقلا ىف ةيروس

 رشاعلا نرفلا رخاوأ . دادغب . ريرحلا نم جرسن ح ( 6 لكش. )

 نويل ةنيدم ىف وروديزا ناس ىد انايجيلوكب . رضع ىداحلا لثاوأ وأ
 سام فيسك را ريوصت





 دل جار دس

 ,نابعش نيدلا فيس لماكلاب لصتي ناكر يمأ مسا كلذك اهلعو

 .هباشم مسر هيلعف ساطلا امأ . 146 ةنس ىواملا رصم ناطلس

 .ءاقرإلاو ءارضخلا انيملاب همم وهو . موسر نم ةروراقلا ىلع ام

 :ةليخلا ةفحتلا هذهو . هيحاوت ضعب ىف بّهْذمو ءاضيبلاو ءارجلاو

 :انيناع تك كلوب +116 مسا اهيلع سيل ردانلا لكسشلا تاذ

 « ناطلسلا انالوأ ”نعو»

 حيباصم نو روسلأ جاجزلا عانص هكر ام عدبأ لعلو

 عضوت تناك حيباصم ةيطغأ حصألا ىلع وأ - تاواكشم

 .تناكو - ءاطنلا ةفاح ىف كولس ةتيثم ةينيز جراسم اهلخاد

 4 ةضقلأ نم رثك وأ لسا ثالُثي قلعت 2 اضملا هذه

 هده تن اكدقو 7 اهحاجز ف ةماشم ةزرأب صب اقع لصتت ساحنلا

 ةفرخزم ةريبكلا دجاسما نم ًاريثك اهرونب تءاضأ ىتلا حيباصلا

 .تاماج وأ تاباتك' اهؤامت ةطرشأب تايحألا بلغأ ىف

 : .تاواكسشملا هذه بسكت ةيديلقت ةيتادن ع ورفو 11 عفقلا هدو

 كك وهز 8 وسر هك َ ةحطس ىلمغت أاهضعب نكل مغ ةححبم و أهم

 د كلذ لفن, ى"ايدلا فرغت قرنا هيو تاتا

 .تاواكشملا نم ةعومجت سفنأ ةيهافلاب ةيبرعلا ناثآلا راد كلتمت' )١(

 ,ىلع وري داكب ةرهاقلا ىف اهم دوجوملانإ لب « انيملاب ىلطملا جاجزلا نم ةعوتصملا
 هس ف تسقفتم اوسيل ىالسألا نفلا ءاماعو 57 عجأ ماعلا فحاتم ف دوحوألا



 دسم عكر دسم

 ظ ”ا مق زب كشلا فا ةنوررلا ةكقلا

 اذه نم ةفرخز تاذ ىرخأ ةاكشم ”/ مر لكشلا ىفو

 هتيم ةفرخزلا هذهب نكسلو « عونلا'
 ترمصب
 ا

 م 4 0 50 70 (كنرز ةراش كيف أسرب ةريخالا“

 ادعس أهبهو ىذلا أهبخاص 1

 لحاسملا ندم .

 اوناك اموسر مهتايلتقمو 3:

 ( اكونر ) تاراش اهنوذختي

 ةداع ىلع ًايرج كلذو ؛ ملل
 دل عب ١ ةنوهدم ةاكشم ل ( م١ لكش )

 اتا 5 داداو .٠ هدو ةيقرش

 ةصاققلاب ةيبرعلا رانآلا راد . سكقع ف موسرلا هل ل مهاعتسا

 تعئض اهنأ لإ بهذي مهضعبف تاواكشملا هذه هب تعنص ىذلا يلقالا ديد حم
 اهفراخز نأل ةيرصملا رابدلا ىف تعنص اهنإ نورخل .لوقي اميِب ةيروسس ىف

 رصع ىف تناك ةيروس نألو ؛ اهب ةقلعم تناك ىتلا دحاسملا فراخز هبشت
 ميعدت مهتعاطتسا ىف ناكو كيلاملا ةبرصيق نم ًاءزح تاواكشملا هذه ةعانص
 لثم هل ضرعتت ىذلا رسكلا رطخل ؟ءاقتاو تاقفنلل ًاريفول' رصم ىف ةعانصلا
 انياب هومملا جاجزلا ةعانص ةيروس ىلإ نويسني نذلا لوقيو . فسلا هذه

 كنا روميت ءاليتساو دالبلا كلت لوغملا وزمت ناف هذه مهتيرظن تمص اذإ هنإ
 - نأ كعب اهتومو ةعانبملا هده روهدت نارسم» .١14.٠ كنس قشمد ىلع -



 سب م8 دل

 بورا دهع ف قم ىتح نييبرغلا دنع كوئرلا روطت'

 نوالا ناداه قو و . ةصاخلا هتادلطصم هل اظنم املع ةيديلصعلا

 ةياكلا نم ةقتشم ةلك هو هجم كورا ضخ 0 قرزألا

 ىبسلا قرزألا رجلا وهو دروزاللا رجح 7 واطت ىلا ةيسرافلا

 ع نين ى 3 لاصتا تاقاح 9 و «آهمأذ امعنلا ةينيناللا ىف

 تاقاحلا هذه نمو « نييقرشلا دنع هنيب و نييب رغلا دنع كونرلا

 قو... «.ريسأر اذ ارش لع :قذلا يبرقلا لكشلا "كلذ

 ةنوألا ىف قيطا قانا لع لهون لوألا يقفل اذ 2 نبط

 نيطالساا ةراش رشع ىناثلا نررقلا لئاوأ ىف حبصأو ةعدقلا

 نرتلا ىف ًاراعش ةسدقملا ةيئامورلا ةلودلا ةرطابأ هذخملاو . ةقجالسلا

 رشع معبارل

 ةربدتسم سور“ ىلع عضوت نيهللا دنع كونرلا موسر تناكو

 لكلا 0 ةنيبلا ةاكشلا ىلع ةموسم اهارن ىتلاك لكشلا

 هو رن ىتلاك !هتدعاق ١ دنع ةيبدم سور لهوا م مر

 "8 قر لكشلا ىف ةنيبلا ةروراقلا ىلع

 ىذلا رسنلاك ) ةيزمرلا رويطلا را ولا وو ةلشنو

 اننا كلر نو عدرا هضم او يود ده لا هاف ناك

 مهيب و عانيصلا نم ًاريبك ًاددع دنقر هم هتمصاع ىلإ كان زودت لق د

 (برعملا) : 0 جاجزلا وعتاص



 مدل "و منسم

 صضعب اهذختي ا عون نم تاراش كانه 31 ( سربيب

 « ةاوصلا سيئرو « ساكلا لماك مهئاظو 5 طالبلا نظوم

 هله نم ةعومج ”* مر لكشلا ىفو نييب رخل ءاسؤرلا ضعب و
 واويلا ةجلاوصو س'اكلا هيلإ ريشت ىذلا ىنعملا امأ . تاراشلا
 هذه ىف ةريخألا ةروصلا هللا ريل .ىذلا مال اني 6 نماظف
 الاي اجا لذ يفرم
 ا ل لان
 رثالا هنأ تاقوألا نطغ ف

 نفلا ىف قابلا ديحولا

 ةباتكلا نم ىمالسإلا

 ناريغ « ةعدقلا ةيفيلغوريملا

 ظ اهرنؤالا هيقتوووت انقل

 ريظي ىذلا وحنلا ىلع ةيلخادلا اهتاي وتم نع فشكت ةداقمل ايطيطخم
 موسرمل فل سرتلا حضوبو .8 لكشلا ف انو ىذلا جيارلا

 رسنلاك - ىمخشلا كنرلا نك فيك ةليوطلا ةروراقلا ىلع

 كاتو . نايعألا دف ىف ةفيظولا ةراشب مو در
 ةداملا كلذ, تحمس اذإ ةيهاز نأ ولأي قولت ةيمالساللا كورلا

 هنم اماه ًاءزج تناك كنرلا نا ولأ نآل اينو ةعواصلا

 .سممو ماشلاو سراف ىف رخافلا جسنلا ىلإ نآلا لقتننلو
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 حتتي ن لبق ايظع 2 مّدَق و روطت دق نغلا اذه ناك كيِبََع

 ةرواجملا ةيطنزببلا يلاقألا ىف كانه 5 « دالبلا كلت برعلا

 ةيريرح ةْشَقَأ اهبف عنصت جسنلل ةماه زك أسم ةروكذملا دالبلل
 هذه تناكو « ةلي ةيفرخز تاعوضوم اهنيزتو ةزاتمم ةرخاف

 ةيناساسلا رصانعلا نم 3 ىلع لمتشت ةيفرخرلا تاعوضوما

 . مهئاريج نورابي | وذخأ نيح نويحيسملا عانصلا هذا ىتلا

 ناف اناب ًاعرحت ةيريرملا سبالملا مرحب ناك ىنلا نأ عمو
 ةمباق تناك ىتلا ريرحلا عناصم عيحشتب | راكم ا نيماسملا

 دقلو . اوبهذ ىلأ ةديدجلا مئاصملا نوئشني اوناك لب ؛ كاذ ذإ

 هيف ءايحتسا ال اماتهإ ةمارطا تايلاكلاب مماتتها ثلاك

 هب اوناك ماه زكر ةزيجو ةرتف ىف اورفظ ثيحب ةالايم الون

 ةباو ٠ ىلعسولا نورقلا لالخ ملاعلا ىف ريرحلا ةراخب : ا

 عاونأ ىل اوه ةورقلا ف اننيدتف ا ننا# لانا تالا دكتلذ

 ةلمعتسم تاظ ةيرات تاحالطصا ىقو « تاجوسملا نم ةريثك
 . اهيف تأدب ىتلا ةيئانلا نك امألا ىلإ ةريشم « اذه انموب ىتح

 ىتلا قاوسألا ىلإ ةريشم وأ « ةشَقألا نم ةصاخ عاونأ ةعانص

 مايأ ىف فرعت تناك ىتلا ةشقألاف . اهياع لوصحلا اهبف رسيتي ناك

 قئشا دق ييوؤلوص « نآيتسف » ّ ©1312 « رسوش »

 ةيمالسإلا مصاوملا ىلوأ طايوا « طاطسنلا » ةلك نم اهمسا



 دييعا ياها كم

 نك هناا هنا يم لاو ةزلاوقلا ةدفألا كلذكو - رصم ىف

 ) قشمد) ( آ0ةطاةق تألق )١ نم |يومإ قتشا لق ( 51

 قولا نووررقلا نك ىلا ملظعلا ىراجتلا زك زال كلذ“: قو

 ىذلا ريرحلاو . اهتعانصب درفني نكي مل ةريثك 00

 نويلاطيالا راحتلا ناك ىذلا وه 36 نداذ» « نيلسم » مويلا هيمسن

 ائيلوسوم » د هيلع نوقلطي و ؛ 84هوانا .لصوملا نم هيودروتسي

 8210ةععم ىلإ د ادغب مسا لوم اااطرالا برسعدقو . 2221100

 اهنودروتس اوناكى لا ةرخافلا ةيرب رحلا تاجوسنلا ىلع هوقلطأو

 ىف ميذلا ىلع قاعت تناك ىتلا ةيريرخلا ةلظملا ىلع هوتلطأ اك
 58210ةععطتمم او ا » ىمست تراصو ييناتكملا نم ريك

 ةدروتسملا سبالملا ةّشّقَأ ىلع قلطي ناك ةرخأتملا روصعلا ىفو

 .تفيعو « 0160801065 نيدانب رح 0 0:عطقمو ةطانمغ نم

 رف تاديسلا تناك كبح ةيووألا رجابلا و مسالا اذهب

 (ذه اهقرعبو « ةيسرافلا 1هقادط ( ةتفتلا) وأ لحسلا كلذك
 دادغس معطزوبواط ةيباتعلا ى ناكو 20- وهو هسفن ريما

 ةباك ديا ديفح باتع ةلالس هنطقت تناك ىذلا ىلا وهو )

 .تاجوسنملا نم 1 عرار طولا ١١ نرقاا ىف هنرهشب را وا

 ىباتعلا ريرخلا ماب اهف فرعي راصو ؛ ااا ف موقلا هدإق

 حبصأ مث « سان » 5 - نويلاطيالاو نويسنرفلا هفرعو



 00 ابو 4 ءامنأ ىف ى راحتلا مسالا اذبم افورعم

 .رتسلا ىدترا م 1551 ةنس ربوتك ٠8 ١ دحألا موب ىفو

 ىتابسألا ىلاتعلا ري رحللا اذه نم عونصملا هنطعم طعوزتس "7 سيب

 اذه سال ع خيي راتلا نع لفاغ وهو ةيبهذلا طئارشلاب لجحلا

 .ىلريب 0 ترضح 1/85 ةنس ىفو . هيلإ راثملا ريرحلا

 ال100, روسدنوف كلم داليم ديعب الافتحا ةلاثؤذ 8ع

 . ىذلا نوللا وهو« كيلا نول هنول ىلاتعلا رب رخلا نمابوت ة ةيداب م

 دالب ىلإ ظفللا لقتنا دقو . جليل 2 ! سرفلا دالب ىف هيلع قلطي

 انهو تاو دت مسالا اذوب فرعتىتلا ةرهزملا ةريجشلا عم برغلا
 هيلع نوكستتل همنص دنع طغضي و بطرب ناك ىذلا ليما رب رحل

 . مساب فرعي ةينطقلا ةشقألا نم ًاعون كانه ناف كلذ نع الضفو (1)
 . نم قاشم لغفالا اذه نأ ةيزيلالا ةغالا م امم رك ذنو ط1 قىيعد

 ىف نآك شايقلا اذه نأل كلذو طيخ ىنعع ا و نينثا ىنعع 1 ةينانويلا

 اوناك زياالا نأ ديو سيل نكلو « نيطيخ نم جيتس لسع لا لوأ

 . ريثن وفيد ةدئسلا ترك ذ 3 ارم قام هرسإ نأو طايمد نم هنلودروةسإ

 (برعملا ) اهملإ انرصأ ىلا اهتلاسر ىف
 : ناك دقو ةرومهلا ةيمويلا تارك ذملا بحاص سيلا ليوماص وه 0,

 . تاقيطلا فلتخع طاتخاو « ةيناطيربلا ةيرحبلا ةرادال ًاريتركسو امنقثن الحر

 -: ١515 4و 55٠|١ قاس تب ثداوحلا نع ةيمويلا هئارك ذم بتكو ةيعانحالا

 .كوربيرب دروالا ريقث نيح 3895 ةنس يح ةطوطخ تارك ذما هذه تلظو

 جا ور مهقت ىلع نيعت و ؟ ةديدع ثار كلذ دعب تضبط اهم و

 0 ١ ا نس دلو ىذلا فاول ايس الو هامأ قالشأو هداوحو رصعلا كالذ

 (برعلا ) ١/010 ةنس ىوناو



 زا نورت ازرا ديو كب قالا هل عقلا قطر نك ةيافوس وجل ةارصولا

 1-1 نول رفصألاو رعسألا هنول هبسشب ىذلا طقلا مسا ىف ًامضاو
 200( ىلا طق ) ىأ 7ةططرت هم طقلا اذه ىلع قلطن اننإف ىلاتعلا»

 مسا الع اكد رذلا جيسللا ند ةعطق نيارب ف نا عمو

 ؛ ادج ةردان دادغب ىلإ بسنت ىتلا ربارخلا ناف « ديشرلا نوراهمح

 ' 001«عادنم رودوزبإ سدقلا ةعيب ىف ةظوفحم جيس ةعطق كانهو.

 ةءاتك اهيلع ( ٠# لكش ) اينابسأب نويل ىف لع وه 151630:
 8 دادغب ف تحعسل ابنأ لع صن

 وهو (سنوأ) هم احاسن اهعناص نو 3 نأ ليقع نمو:

 نم ريثك ىف كعمل ةءاقلا نم ءارخما ف 500 ىذلا مسالا

 ةعطقلا هذه موسروا ع عناصلا مسا هيف تكا نذل ناحل“

 ىمالسإ قرخر عوصوب ىو 4 ءاضين و 000 ءأ ىف روصو ءار 2

 13 52و 8ع اندلع أطعم مطاظقمأل رظنا (9)

 تول ملقم 0100 0 ْش

 دنت ةءاتك لكشلا ىف نيرهاظلا نيطيرغلا زج ىف ؟ىراقلا ىري (؟)
 « لكشلا نم ىرسيلا ةهملا ىف ةبولقم نوكتو امهسامعم ةطق دنع ىعتنت وأ
 « نملاو للان م ةكربلا » و ةيحان' ىف « هللا نم ةكربلا » ىلعألا ظي رضلا ىفأ:
 نم « دادغب ىف لمحامم » لفسألا طيرصلا فو « :ىرخألا ةيحانلا ىف
 نمو ٠ ىرخأ ةيحا' نم « دادغب ىف لمت امم ركب وأ هيحابعل » و ةيحان
 سيلو ةعطقلا بحاص وه اإ ل رصن ونأ سيلو - اذه ركب ابأ ناف أ
 ( برعلا) فلما نظي اك اهجسان
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 ىلع موقيو ) أس رقث ىداليملا رثاعلا نرقلا رخاوأ ىلإ 0 ميلا

 نع ةنوروم ةيئابث فراخزو تاناويحو رويط اهون ةردم رئاود

 ةروص فراخزلا هذه ىف ةهاظلا رسدانعلا نمو . ةعدق ةينف ديلاقت

 اذ_ه رهظ و 4 دزملا دالب امردصم نوكن نأ ندعاو 34 ليفلا

 ءىّسلا صعب مدقأ ىسرافلا رب رخلا جايسل نم ةءطق ىلع ناويحلا

 ذنم ةديدجلا ةعطقلا هذه تفشتك ١ دقو . ةقباسلا ةعطقلا نم

 نم ةبرقم ىلع مقن ىتلا ىرقلا ىدحإ ةسينك ىف تاونس عضب

 جال للا ف زنك يهواك نآلا فور هيلاك ةنقو

 ةيطنزيبلا جيسنلا مطق نم ريثك ىلع ليفلا ةروص كلذك ىرتو

 روصنم ىلأ كاقلل لابقإو نع » : اهصن ةباتك ةفحتلا هذه ىلع )١(

 نبا كلملا دبع طالب ىف شاع ىذلا دئاقلا هلعلو « [هءزاقب للا لاطأ نيكس
 ةنس ىف ريمألا اذه هلتقو هسبح دقو « رهنلا ءارو امو ناسارخ ريمأ حوأ

 < ج ىتاتيك هعبط ) هيوكسم نباىف ءاج اك ( ةيداليم 410 ) ةيرجه "49

 (برعلا) ( "55 ص مه جر ريثألا نباو ء (؟8 4 س
 تاماقم نم ةروص ىف ةموسرص ةداحس ىف ليفلا ةروص رهظتو (؟)

 00 ذاتسألا اهلقت دقو « رهع عبارلا نرفلا ىلإ اهدهع مجرب ىربرملا
 :مالسالا ىف ريوصتلا نع هباتك نم ١؟ مقر ةحوللا ىف

 ( وصعب ) عنص ىتدعملا قيربلا ىذ فزخلا نم ند ىلع ًايضيأ رهظت 5

 نم ةيناطلس ىلع كلذكو ( ىلع ) هعناص عيقوت هيلعو ىمطافلا رصعلا ىف

 نم ناتعطفلا ناذهو ناريا ىف دابآ ناطلس ةئيدعب منص ىذلا قرزألا فزملا
 ىلع ًاضيأ اهارثو . ميهاربإ اشاب ىلع روتكدا ةداعسلا بحاص ةرضح ةعوم
 ( برعلا ) ةيب رعلا راثألا رادب هظوفحم فحم ضعب

 (مالسالا سا ؟ جس ه) ١



 سك! ةنيدمب ناملرشربق ىف ظوفحلا رخاثلا ىريرحلا جيسنلاو

 اهددضب نم ىقلا مطقلا هذه مأ نم لباش ال

 اعرب ادار ا ةرضافلا ةيوتوللا تاحرشلا عطاك نقاو

 ' ةيمالسإلا ةشقأْلا تفطو . قرشلا عم ةراجتلا وهل ميتا وزوأ ف

 باح ١ نه نويبرغلا نطف ىت> اءوروأ ىلع ةرفاو تايكب ةسيفنلا

 ند ريك ردت ةحارا ةعادضلا هذ نأ ىلإ :لازمألا زر

 اوأدبو « ةفاتخم زك اسمع ىف جسن عئاصم اوماقأف «ءازتلار ذاصَي

 + ةينامألا و ةيقرشلا عئاصملا ة ةسفانم ىف ايدح

 عانصلا ل اوأ هنم دمتسا ىذلا ملل ةيلقص ةرب زج تناكو

 ؛ اهولمعتسا ىتلا ةيفرخزلا تاعوضوملاو ؛ ةينفلا مهتربخ نييلاطيإلا

 ىكلملا رصقلا ىف اوأشنأ دق اوناك نيماسملا ةازغلا نإف وسغالو

 تداع نأ دعب اهراهدزا ىلع تلظ جسنلل ةريهش اراد ومرلاب ةنيدع

 تداز دقو « نييدنم ا فى ىحيسملا محلا ىلإ ةريزجلا

 ىدنمرنلا لالتحالا ددهع ىف جسنلا ىف امدقت ةيلقصلا ةسردملا

 نيجاسنلا نم ددع دب ىلع ةيطنزيبلا بيلاسألاب املاصتا لضفب

 ١1417 ةنس ليبخرألا رحبىف ةبرحب ةراغ ىف اورسمأ نيذلا نيينانويلا
 نرقلا لئاوأ ىفو . ىكلملا رصقلا ىف جسنلا مناصمب | وقطلأو
 ريثك ىف تاءانصلا أ حبصأ دق ريرإلا جسن ناكر شع ثلاثا
 تردلق تاجوسنم ترهظ ثيح . ةينفلا ةيلاطيإلا ندملا نم
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 ويمر لو فلانا درع ينصر نلت ةليفلا كناغروفلا
 َّى رخألا نادلبلا ىلا ةيلاطيالا ندملا كلت نم ةرفون ردصت تناكو

 ةيريرملا تاجوسنملا ىف رهظ رشع عبارلا ترقلا ىفو
 نفلا ىف رثؤت تقولا كلذ ىف تناك ةديدج لماوع رثأ ةيلاطيرالا

 مع قر لككشلا ىف بهذلاب ةاشوملا جابيدلا ةعطق ىنف ؛ ىتالسإلا

 ةيئاينلا عورفلاو لمع ةيليختلا حوا رااو دسالا ىرن ال

 ةيقرشلا رصانعلا كالت نم كلذ ريغو ةيب رعلا تاباتكلاو

 الذ ىف ةيلاطيالا تاجوسنملا ىف ةعئاذ تناك ىتلا ىرخألا
 موصر ًانتيأ ىرن لب بس رصانعلا هذه ىرث ال لوقت ءرصعلا

 اب وروأ 2 ةينيصلا موسرلا هذه روهظو . زارطلا ةينيص رويط

 ةميظع تاريذت تثدحأ ةماه ”ىراوط ىلإ صاخ عنب ىزعي

 ظ ىصقألا قرشلا ىف

 ةدايقب لحرلا لوغملا موق نيصلا دالب انغ ١15م ةنس ىف

 ةلودلا ىلع اذ دعب ىضق ىذلا وك الوه ىنأ ) ناخ ىالبق
 .نيصلا دالب ىف لوفملا ءالؤه سسأو « ( ١١ه ةنس ةيسابعلا
 , 1مكاب ةنس ىتح دالبلا 5 تاظ ىتلا النوم ناو أ

 نم ةريك ةحاسم تحبصأ نأ تاحوتنلا هذه ةجحيتن تناكو

 ل ةيدما ةهماغت داما طيح لل رتل اهالي ودم ضعف انينآ
 تيد دقو كودو لل و وب نس ادع هز كلب نادلا قب



 انها فرت قالا تلاحأ ف يلع لدايت ىلإ فورظلا هذه

 نم تنلأت ةريبك ةيمالسإ ةيلاج نيصلا دالب ىف تعو « اهبرغو

 مئاط ةرسأ دهع ىف كانه ترقتسا دق تناك ةريغص تابلاج

 بوهذلا نأش. كاذ ىف ابناش عاش ةئل ةهرع هرعلا تذختاو ؛ دق

 ل نم ريثك" ةيلاحلا هذه .دارفأ نيب ناكو . مالسإلا اهيف 31

 ريغ ةيعانص زك ]سه ىف اوجتتنأ نيذلا ري رحلا وجاست مهنم عانصلا

 ةناكملا ةميظعو ةرهشلا ةعئاذ كالذ عم تناك تاجوسم ةفورعم

 ىتلا ةيئارولا ةراهلا لضفب كلذو « هلك ىمالسإلا ملاعلا ءاحأ ىف

 دقو .مدقلا لدم رب را دبه ىهو نيصلا دالب ىف نيجاسألل تناك

 ةووطلا تاسوسلا ةتريودألا فررغلا ف نوماسلا بأ

 . جسنلا ةعانص روطت ىف رثألا ربك أ امل لمج ابا ًاابعإ ةرخافلا

 ىف نيصلا تاجوسنم ت ترو . ىنالسإلا م ف الو ْ ا

 ثاصو دقو « .ىندألا قرشلا قيرط نع ةييدروألا فلا

 ىلعسولا روصعلا ىف ةينيصلا جسنلا ةعانصل ةعيدب ل ضعب انيلإ

 00 دنال 8 جزاد ىف ةظوفحم ةمطق اهز 1 لعلو

 ش ”نورالف نب نع ربما ذلا وهو كل امل نيطال.لا دخل كروم لق

 ٠  اهلع ا هعما ىرب ىلا

 بهذلاب ىشوملا جابيدلا نم ةعطق ةروص “4 مقر لكشلا ىفو

 نم لاكشأ ىلع موقت فراخز اهيلعو « ىنيص لصأ ىلإ عجرتا



 11١« مثد ةحوللا

 وفق عيارلا وأ رفع كانلا نرفلا ىف قيص ٠ ريرخلا نم جيل ل ( ”4؛ لكش

 را ودكف فحل تيلادلاب ١





 مل 8, سم

 ةيليخنلا حوارملا نمو « ءاقتعلا مسا فرعي ىذلا ىنارخلا ناويحلا

 ةطرشأ ىف اهلك ةموسرم « ةيب رعلا تاباتكلا نمو ( تملايلا)

 4 ةيسدته فراخز نم طب رش وألا نع أهنم دحاو لك لصتب

 ع ع 5 7 7
 لصالا وه نوكيا لفك قه نم احد وع ةعطقلا هله ستعتو

 مم لكشلا ىف رويطلا ةفرخز هنم تقتشا ىنلا

 ةيسنكلا سبالملا لمع ىف ةيقرشلا ريارملا مادختتسا نكي لو

 5 ةرطاع روصع ُّق 8 هل لب ىطسولا روصعلا ىلع ًارويقن

 ند مويسصم مو لكسشلا 2 ةنروص ىر ىذلا ةالبعلا ذا

 لئاوأ وأرشع سداكسلا نرقلا ردا ىلإ هدهع عج ىسراف جعيسل

 قئال ريغ هلعجت فراخز جيسنلا اذه ىلطو . رشع عباسلا نرفلا

 0 سأادفقلا ءانثأ ف سيسقفلا هيدب 2 سايل هزم لدعتد تر

 رصانعلاو : دحاسملا ند لدعم ف مهدوجول هس نذل 1

 بايث نوديرت نايتفلا نم .فوفص جييشنلا اذ ةيساسألا

 انييب نوفقيو رمح تاجاجزو سوؤك يقل قو طالبلا
 5-2 رق ع 5 7 .

 اروهزو اماروا لمع ضيعنب أمذعب ا ةقيقد ةلد وط قرأ

 تقولا تالذ ىف كارتألا راخفلا عاذص ناك ىذلا عونلا نم

 ءالؤه موسر نيب ةروصحخملا تافاسلا ىفو « ديلقت قدأ هنودلقي

 تيلاسالاب رانيا ريا زع نع نوفر اروط» ير نابثلا

 . نم دحأو هعوجم ىف مسرلا اذه نإ نا لك لعوت ةينيقلا
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 رممعلا :نابإ جابيدلا اذه لثم ىف ةعئاذ تناك ةجيبم ةقينأ موسر

 داز « ةبسأ ظعأو ةقانأ رثك 1 تناك ىتلا مطقلا ىفو . ىوفصلا .

 فقاوم ةدع لثمت تناك دقل ىت> ةيربوصتلا ةحسلا ىلإ ليملا

 :نرتخاوت ايل ةطقو هنو زيقو وينسب 05 هيفارق صئفت نم
 ةقدلاو عادبإلا ىف ةياغ ةيعيبط رظانم ًانايحأ اهنيزت تناك اك
 تاناويملا عاونأ اهلختتو ؛ ةبهذملا تاريجشلاو باشعألا اهيف رهظت

 ةايطأ ازيد قرت هور نيوتن ةنكسوتلاو اديتنا ةكاادلا

 نايناف# رهو ا ةيلفقلا هنيوكتو

 تافاح اهب ىلحت تناك ةيريرح عظق ىلع موسر منو
 نه. موز هلدع ةعومعو «”ةيشنكلا.نيتاللا (تازانك)
 نوجاسنلا هيف ناكر صع ىف تاجوسنملا ىلع ىرت تناك فراخز

 . نم ًاريثك بيصتو « مهنم ةعامج لك دهتجت نويلاطيإلاو كارتألا

 ثيح ؛ تاجوسنلا نم ىرخألا ةعاملا هحتنت ام ديلقتىف حاحنلا
 0 كل ف ول نأ احا اربط لع هنسرفلا سك“

 ةيقرش ةعانص نم وه امو ةيب وروأ ةعانص نموه ام نيب تاجوسنللا
 ثيدح هرك ذ ىم ىجذلا ةالصلا رام نأ نم مغرلا ىلعو ٠

 ىف أشن زارط نم ةيكرت هفراخز نإف « لكشلا ىب وروأو دهعلا

 كفرات هذه ككل قتو. :٠ ريقط ىنالعا :قرقلا ىف قردلا اهنا
 موسر اهيف ةيلوط ةطرشأ .رم اهتالح طسبأ ىف ةيكرتلا



 « ”١ زر مث ةحوألا

 . ىسرافلا جابيدلا نم (0ةوناطاع راخ ل ( عو كش )
 سيراب ىف ةيفرخزلا نوئفلا فدستع . رسمع سفاسلا نرقلا

 ىرتلا سقمدلا نم طيرسلا *لعل
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 ىف لباقتتف « ةداضتم تاينحنم ىف ىرجتو « اهف موسر الوأ

 لكش ىلع موسرلا المتق ةفرخزلا ةيضرأ امأو.. نايحألا ضع

 . «امدح ىلإ ةدقمم .ةيدياقت فراخز مطقلا ضعب ىفو « ةكش

 (تارائنك ) بادهأ ىف كلذ رهظياك« ةكبشلا نويعىف ةموس صو

 قرح مانع ىرخأ مطق ىف ى 0 نس لهب دكت يقلل

 ةطرشألا اهبف قتلت ىتلا عضاوملا نم أدبت ةهباشم

 دجو» ىتلا ةرخافلا جابيدلا ةعطق ىف هارتام كلذ لاثمو

 اهتيضرأو يملا ا> وسنم ةفرخز اهيفو ء"/ مقر لكشلا ىف اهمسر

 ضع ءارخلا اهتيضرا ىفو ؛ نوللا ءاقرز اهدودحو « ةي مرق ءارم

 مسر ىر ةيسيئرلا فراخزلا نيب روصخلا غارفلا ىفو . ءاقرز عب

 قينزلاو درولا روهز اهنم جر ةيوئاثلا فراخزلا نم ةكبش

 سجرفلاو لفئرقلاو

 ىتلا. روهزلا معارب * رعو

 0 7 : 4 ةقرخزلا هذه ىسيئرلارصنعلا فلؤت

 0 سب و هوس #0 2 يسلب ور مقل ىف ةمرسرا
 كسلا | هك 0 لكشلا ىف ةموسر
 0 5 اههشنت علا رصصاخعلا اودخا 7 0 "90 0:

 ىليصف# راظنم ل ( 5# لكش ) ةعطق ىف ةلمعتسلاو « هيشلا

 رفا ىف ايلاطبإ . ىريرح جيسل نه 0” 07000

 ةنروافيفىهألا ف ستلإ .رسمعسداسلا ىلإ اهدسهع عجرب ىتلا ةفيطنلا



 مرق مقر لكشلا ىف ةموسرلاو رشع سماخلا نرقا 0

 نوي دوألا نوجاسنلا عدتبا رشع 0300 /| ل فو

 2 بس قيسلا بصق نو وانتي اوناك نيذلا كلارتألاو

 ةرخافلا ةفيطقلا اوفرخزو موعربلاو ةكبشلا ع وضومل ةريثك ةدقعم

 قرخإلا زارطلاب - رصعلا اذه ىف ادج ةب وب تناك ىتلا 3

 اهب ًانورقم تقولا كلذ ذنم حئبصأ ىذلا صاخلا

 ةئيطقلل عونلا اذه نم ةفرخز "سيروم ميلاو مسرددقو

 ةييالاو لاهرتلاو ريمخألا بتيازلألا تاذا ةرشانلا ”ةيضلا

 ةلواحم هنم كلذ ناكو . (سو مر لكشلا رظنا ) . ىهذلاو

 ةيلاغلا تاجوسألا كات ءايحإل ةديرف

 اند + هه ىقأل مق نآلا وعن للا اعلا امأ
 ايلا ميال ىلا قنا الا قف نو قرقلا ىف اننا كلا

 هنو ريتعي سمألا. "ىداب ىف اوناك يذلا ةاوملا نم نيرسوملا ريغ
 داجسلاو . هب عفتني ًائيش هايإ مرابتعانم رثك أ هب ظفتحي الك

 ندنل راوجب ١ م ماع 171111 ةن0 اف سيروم ملو دو )١(
 ىنفلا هدادعتسا نع الضف ايدأو اتاك حبصأو دروفدك ١ ةعماج ىف سردو
 فكع ةديدع يئس ةده هل ةفرح ةيفرخزلا نونفلا ذختي هلع ىذلا ريبكسلا
 بتكف « غارفلا تاقوأ الإ نفال كران' ريغ ةجرتلاو فيلأتلا ىلع اهدعب
 ىلإ لقتو « ىطسولا روصعلا ىفو قيرغألا دنع ةابحلا نع ةيبصصق دئاصق
 . ةيلامعلا ممالا صبعق ضعبو « داينألا »١و « ايسودوألا » ةيزيلجتالا

 ( برعلا ) ش ا١ه85 ةنس قولو



 نم جيس اس ( "0 سصش ) نم لت ع (؟م لكش )

 نرفلا ىف ىرغصلا ايسأ . ريرجلا نرقلا نم ىلاطبيإ . ريرحلا

 توثفلا فحتع . رفع سداساا ايروتك فحتع , رشع سداسلا

 سراب ىف ةيفرخزلا تربأو

 ١88414 ةنس سيروم ملو جس نم . ريرخلا نم لمع - ( مو ليش

 تربأو ايرودكف فحتع





 جيس هبسشي ىذلا ساللا معانلا هنم ءاوس قرشلا ىف ادج مجدق

 ةدوقعملا ةوخرلا طويملا ىذ عونلا 5 1ةمعوامب (« ىرتساتلا »

 , هيفا هيفي وبوملل مس انف عسا قلاوع عسقلان
 ءاطغ وأ مونال ًاريصح قرشلا ىف ذختي داجسلا ناك ًاعدقو
 ىف قرتثلا داجسلا موس لدتو ١ ضرألل اشرف وأ ناردحلا
 نرقلا كنف وو ل فوركس ناك هلأ لاا ةنيلاظرألا' رورضلا

 اق ومقالا تاورقلا قؤذك "7" ريددست لق ل يقع عازل
 ةيخكراتلا قئاثولا لدتو . قاوسألا ىف ةيداع ةعلس داجسلا حبصأ

 ةنس ىف نكشف هتةتصها ال/هاع "7 ىذلو لانيدركسلا نأ ىلع

 ةداحش نيتس ىلع لوصحلا نم ةيقدنبلا ريهس ةدعاسم 1

 . طوس م1011 ام ترك نوتماف ىف هرصصقب أاهعصو ةيقرش

 روص ىف اهارن ىتلا جذاتلا هيشت تناك ديجاحسلا هذه لعلو

 ألم عاوتصملا ايسالو  ةيقرسصلا ديجاجسلا ةروص دحونا )١(
 نبروصملا نم ددع تاحول فراز ىف ةلخلاد --  ىرغصلا ايسأأي قاشوأ ىف
 ًانورعم قاشوأ ديحاجس ىرم عون راص دقو « نييدئاوهلاو نيبلاطيالا
 روصملا اذه تاحول ىدحإ ىف رهظي هنأل [1نام نرد نيابل وه ديجاحس مساب
 ْ (برعملا ) ىناملألا

 ١410١ ةنس ارتلجاب شتيوسبأ ىف دلو ىزلو سامون'ا وه (؟)
 . ىفافقسأ هنيع ىذلا عباسلا ىرته كللاب لصتا مث ةسنكلا كلس ىف مظتناو
 ةروذلا غلب ىح ةيلاعلا ةيسنكلا بصاملا ىف بلقتي ىزلو لظو « ناوكتا
 ' امدنع ىزلو ىلع مقنو اجاولم نأك ىرتنه نكلو « نماثلا ىرته رصع ف.

 هكالمأ رداصو هتفيظو نم هدرخ نياوب نآ نم هجاوز ىلع ةقفاولا ضفر '

 0 برعلا ( :



 < ًايقاب لازب ال امب اهتتراقم كَ ىللاو آ1هاطءند نيابلوه

 ىفو . تقولا كللذ ىف ا انما عنصت تناك ىلا ديجادسلا

 ملم طقم رد هم- ريشن وتمر ونب 8من عا 11 115 نونو رصق

 وحاتنم دراودإ ريدلل ا تعنص 222 ثالث ةا6

 ) هكئر) هناراش اهتفاح ىف جوسلمو تأ لو م

 ناك غون نم ةئالثلا ديجاحسلا هذبيهو « 1884 ةنس متيرانو

 ةالحم ىهو « ةيكرتلا ديجاحسلا مساب نآلا فرت 6 لقلي رع
 ليصافت ضعب مثو « ءارخ ةيض رأ ىلع نوللا ءاقرز ةيفرخز لاكشأب

 انور اح عفر شالا ديزت 8 نواا ا رظف

 ةعانصب سرْلا نم عانصلا لصو رشع داق نرقلا فو

 ميابق دحأ اهبلإ لصي مل مدقتلا نم ةجرد ىلإ داجسلا جسن
 ىف ا ريظن ال عاونأ جاتنإ ةردان ةراهب اوعاطتساف « مثدعب الو
 ا1ءمرتو هما ماطعرا تربل أو اي روتكف فحتم قو . لاما |

 ةئيدم ند ٠ اهلصأ لاثلا ةردانلا ةينفلا فحتلا كلت نم ةدحاو نآلا

 كوام دج نبدلا فص خيشلا يي اورق تلظ ثيح ليدرأ 1

 ةبوغصلا هد ةيسألا

 ةريبكلا ةداحسلا هذه نم ءزج ةروص 4+ مقر لكشلا فو
 نم .رثك أ.ىلع لييشت اهنأ ذإ ةعيدب ةينف ةعانص تاذ ىعو
 5 5 5-5 .٠ 2 - هع - 0: ٠ 8 ا 75 0

 ةصونلا ىف ٌةدَّمَع مى ةمسلب ةقيفد ةلهع فلا فلا نلنويثالث



 « 14م5 )2 مثد ةحوللا

0-0 
 ”ةعلا طة الا: ةئااايخا دطصتم تلسفنما«داع جسوم وشما اوفي زر م ةحعمامئ اة

 1 0 لارج 49

 اننا ف1
 د الهنا

 اف ٠ لبيب درأ عماج نم رو تاذ ةداحس ا ) 1 لكش )

 ترباأو ايروتكف كندي#





 سه ا معلا

 اهطيمم ةريك" ةماج ةروك ذملا ةداحسلا طسو ىفو . ةدحاولا ةعب رم

 راكم قف را كاباشال نو راخبلا ناوي نووي

 ةيئامث فراخزو روهز هنيزت كلذ لك « نيفرطلا ةيبدم لكشلا

 ةليطتساا ةداحسلا ةيضرأ ناكرأ نم نكر لكى فو ..ةقارب ناولأب

 3 ىذلا ىفرخإلا عوضولا عبر نرم نوكتي ًامسر ىرت

 يربك ةناع قر هان وذ 6 نكح تت, ىذلاو « ةداحسلا

 روهز ا ةقرزلا ةديدش ةداحسلا ةيسصض ا . ةريغص تاماح

 ناتي رت روهزلا هذه نيبو . هب وتلم ع ودج نم تينت ةعئاب

 نك أع كالذ اتفلأ دقو « ءاوحلا ىث ناتقلعم اني ناكرشم

 ( اهقاح ) وأ ةداحسلا رانكح امأو . ةفرخزلا ىف ةوناث

 تاليطتسمو رئاودب ءوامثو « ةميقتسم ةيشماه طوطخمي دودحم

 ىلعو . ةيئاينلا فراخزلاو روهزلا موسرب محدزمو صوصق تأذ

 ىف ىرتو ًاضيأ# ةينايث فراخزو روهز موسر ءاقرزلا هتيضرأ

 ىسرافلا ىعاشال رعش اتيب هيف اليطتسم ةداحسلا فا اع نم فرط

 لك راسل لفها قيويقك دقو" فئاريقلا ةفاع

 « ة 45 ةتس اقلك دوصقم ةاكرذ هذنب دين لع »

 ' تسين أني ناهجرد ماون' ناتسازح » 000(

 « تسين ىعاك هلاوح رد نيازي احرس
 « بابلا اذه الإ ىسأرل ىمح الو كتببع الإ اندلا ىف ىل أسام ال » : هانعمو

 ) برمملا 0



 ةداحسلا هذه نم مدقا كيد ادعس كانو نأ نم مغرلا لعو

 - 50 م ١

 ديحاحتسلا نم اف ورعم ناك ام مدقأ صو 4 الي وط 9 امز تيفر اهنإف

 اهقوفت ىرخأ ةداحس رضاحلا ثقولا ىف كانه نأ ىلع . ةخرؤلا

 فحتم ىف ةظوفحلا ةعيدبلا ةيسرافلا ةداحسلا ىم كاتو ؛ مدقلا ىف

 اهنا ديفيام اهماعو ؛ ناليم ىف طوا01 طءتتماا ىلوزدب ىدلو
 ١٠61١ ةنس ىف ىنأج نذلا ثايغ عنص نم 002 - . 5 5

 ىذ داحساا مع : نيهاسما ن ةويب دوالا عا || م دقو 02 ادعسأ دن ره مالا هوم وع ١ دخلا اع 0

 ةبووديلا ةيقرشلا ةقيرطلا سعألا لوا ىف نوعيتب اوناكو ءربولا

 ةكرذلا ةعرسو ديلا ةفخ اف ريظت ىتلا

 كين اكبمع افرع ةردادلا ةكفرألا يف ار سالككما ينكح و

 هلاعتسا عاذ ىذلاو تالآلاب ع ونصللا داحسلا ىلع ىرت نو . ةتح
 00 9 3 ا 7 0

 بنكلو « ةيمالسإلا لوصألا نع ةذوخأملا موسرلا نم ًاريثك نآلا

 ةعدقلا بيلاسالا ند اياقر تسسلو 4 كئاسلا قوذلا اهماضتقا موسر

 ةيلاغ « رك ذلا ةدلاخ ةقيتعلا ةبرثألا ديجاحسلا هذه نأ ىلع

 8 ه.بصنأ اذه ىسراف رهش ثءدبت ةدادعسلا هده ىلع 2

 ىنانراك نبأ ماك ىبوخ نيدب ىااج نيدلا ثايغ ىعس زأ دش
 ىفع ه؟ه ةئرس فق اهعنص م ةليخلا ةقديعلا هذه نأ هأئعمو مع 55 ا

 ىلاج نبدلا ثايغ دب

 3 جيراتلا ةءارق َْق نيقفام اوسيأ راثألا ءاماعو نيةرستسما نكلو

 نوأرف. نيذلا ىأر حجر انكلو 575 لدب 555 نوأر قب مهتمنيريثك ناذ
 (بردملا) ه5



 ةفيطقلا كيلا ىذلا أهحيسنب كالذو 6 رادقلا ةميظع 6 ةميقلا

 فراخزو مودل نم املع هآرن ع أهم سك

 ةزرابلا فراخزلا ىلإ ةب وتسلا حوطسلا ةفرخز انكرت اذإو

 بيلاسألا سم نوعي اوناكن يماسملا نيلاثملاو نس رافحلا نأ 77

 اننا لع + ىرخألا هيلا ينافس هونت قنا ىف هكر

 عوش نم نييلاخ مالسولا ُْى ليثاعلا ةعانصو رهخلا نا طظحالت

 ىو 4 هس رولا ةر راملا فراغزلا ةاوسلا ىذلا بيلاسالاو رارطلا

 نكي لام ريوصتلاو رفملا ديلاقت نم تبسنكا ىتلا فراخإلا

 2 ال ندنف 1 تاس كنع ًانورفم

 الإ ىتالسإلا رفخلا ةعانص ق ىر

 ا نأ ةاقع هير تاقودرا

 24/١ ةيفرخزلا تاعوضولا اهنيعب ىه نوكت

 6 جسنلا ةعانص ىف ةلمعتسم اهارن ىتلا

 دقو . ريوصتلا قو نداعملا تيفكتىفو

 مس ا ءااولاو

 ةيفرخز تاعوضوك موسرلاهذهت ذا

 ٠ نود رولا فلااع ةسرغ قرط

 ةوشح -- ( غ١ لكش ) ةحاق نييزتل مدختسن اك ىذلا سسراف

 ىف رصم . روفحملا شملان م ش هي ش

 . رفع ىداحلاؤأ رشاعلانرقلا 3 مدختسو أ يهدم طرطخ

 ةرهاقلاب ةيبرعلا راثآلا راد نواسملا ناك جابي دلان م ةعطقل ىفرخز



 كس 4 يول

 ناردج ىلع وأ ةبق حطس ىلع رجحلا ىف هرفح ىف اجرح نودي ال
 عجري ىذلاو 45 متر لكشلا ىف نيبملا ىباخرلا ضوملاو . عماج

 ةياتك هيلعو ( م 1١078 - 177 ) م 505 ةنس ىلإ هخيرات

 نة ناقل وانما كك دونا
: 6 

 0 يفرححز ا هيسفْمل رافملا لذا 52 رهظي ضوخلا

 اذه ءاد فلا أ خرؤلا

 ىرخإلا عوضوملا اذهو . ىرخأ ةيمالسإ تاءانص ةلمج ىف ًامئاذ
 : اذه دتع 0 نكمو هئيعب مهو رار 5 نم هرهوج ق نوكم

 ةفاح ةفرشالا نكركتو. . هل ةبابتال دح ىلإ قيبئاحلا ىف مسيل

 نم نوكشتا لفسأو ىلعأ ىلإ و نيبناجلا ىف دتعي دقو « ًازيرفإ 3

 ةماع ةفرخز كلذ

 ةروفحم ىتاخرلا ضوملا كلذ موسر هبشت موسر متو

 )م ١15 ) م 518 ةئس ىف ىو خيشل تواث تاوشح ىف

 وه 5 تواتلا اذه قوف ىرجحي ىذلا زيرفإلا ىف اذا هوفر

 راد ىف ظوفحم نيثلا توااتلا اذهو .ا 4 مر قكشلا ىف نينم

 50دن1- نتحئسأك ثوس فحم ىف هنم 8 الإ ةيب رعلا راث آلا

1101 

 .ىتح موسرلا قمعي زاتك ىمطافلارصعلا ىف رذخلا ةعانص تناكو

 لثمي ىذلا 4١ مقر 4 ىف نيم وه 6 ةذفات ارنأ ارا لوكيل
 ةروذخا فراخ / و . ةرهاقلاب ةيبرعاا راثألا راد ىف ةظوفحم ةوشح
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 زارطلا ةيدطاف : مقر لكشلا ىف ىري ىذلا ىشكلا فقسلا ىف

 تاوشحلا 0 يع الضفو . قه ةيلهص ةعانص نم ابنأ معد ىلع

 نيب نإف « فقسلا اذه قارا ميدب نرم ًاتيمع ًارفح ةروذحلا

 تازيم نم هلك كلذو . ةديدع تاناينو تاناويح ةيتادناا هفراخز

 ةيويندلا ضارغأاللو طالبال منصت تناك ىتلا ةيمطافلا فحتلا
 .لاعمللا اق ةيبدالا وتلا قنا فيح

 ةعانص ىف نيهسلا نب راجنلا بيلاسأ رهظت فقسلا اذه ىفو
 ةيلمع تارابتعا اهذاخلا ىلإ مهتعفد ىتلا بيلاسألا ىو « بشملا
 زاتملا مثالا بشملا ةردن ذأ كدا تمول ننقل ةيفركلو
 :ءاوتلالاو لقتال ةضرع بشحلا تاعج ىتلا ةيوجلا لاوحألاو

 لإ ةيرقللا تاون ريفصت لا :ىيزاوق دا اذنك
 هبسانتم ةدايز عبطلاب كلذ نع تحتنو ؛ نكمم دح ربك أ
 تاردلتا ةاراطإ ف

 7-0 ريت

 ةياغ ةسقن ٍرط ىلإ ايش ايش نوةسملا نوراحتنلا لصو ذكو

 الذب نيبغار ةريخصلا ةيبشحلا تاوشكلا عيمجتل لاجلاو ةقدلا ىف

 هله قيشعتب اوعاطتسماف 4 موسرلا عوشنو عنصلا ةنأتم ف

 عولولا لك اهب نيملوم نوملسملا ناك لاكشأ فيلآت تاوشملا

 ىف فلولا قفاوت انسلو « انيتالب الباكلا نم هلصأ فقسلا اذه )١(
 تاوشحلا ىلع ةروفحلا تاناورملا ناف ء زارطلا ةيمطاف هفراخز نأب لوفلا
 (برعلا) هلا ىف الو فقملا اذه ةقد ىف ثسبإ ةيمطافلا



 مع يو دس

 عالضألا ةريثكسلا تاوشملا نم ةنوكملا موسرلا هذه لعلو

 عباطلا هياع رهظ ام رثك أ ىه ؛ ةيمجت لاكشأ لوح ةقشمملا

 مدختتسا دقو . ةفرخزلا نفل مالسإلا همدق ام رثك أ وأ ىنالسإلا

 نوكت ام نسحأ ابهنأ ىلع ةفلتخلا نونفلا ىف موسرلا هذه عانصلا

 ند عونلا اذه روطت ىف ًاريبك ًارود بعل ىذلا بشحلا ىف ةلثمم

 عيمح ىف موسرلا هذه لمعب ةربم نونانف لغتشا دقو . فراخزلا

 تحبصأ موسرلا هذه نأ حص نإو . ىنالسإلا ملاعلا ءامأ

 تراصف دادتلا اوف فدو كيشفلا ةزيقك هركاتلا ووضملا ىف

 ةطيسلا اهلاكشأ نإف كلذ حص نإ لوقت « افاج ايسدنه ضع

 م ياس ص 1 اطال ةلاعف لئاسو ادنأ تناك

 72 اذ تعرب ىتلا ةينفلا ناولألا
 / ديعب ذح ىلإ ةيمالسإلا ةبرقملا

 ( ةفرخز 40 مقر لكشلا فو

 وف بيترت مو . عونلا اذه نم

 ه4 تعمر ةبرشع ىنثا موجنل عيدب

 000 عالضألاةسدسم لكم لعد

 ( نيبلا مسرلا ةفرخزلا هذه ماوقو

 ازريم » همسر ىذلا غم لكش ىف

 ىتالسإ
 ىف سرفلا هاش سدنبه ريك /



 بت ذأ اصيب

 نقيوسو رولا كانوا نقع مساتلا نرقلا لئاؤأ

 نأ ىلضألا مسرلا ىف ىرت قد « هققولاو انووككت تنشب

 لكشلا نيوكت ىلع ماسرلا اهب ناعتسا ىتلا طوطخلاو رئاؤدلا

 هسمن ىناهنلا لكشلا ايي « قرولا ىلع ةببدم ةلآب ةطوطخم ىتاهنلا

 تءدختسا ىتلا ةقيزطلا لعلو . ةدعاقلا هذه ىلع داولاب سر دق

 ىف نويقرشلا عانصلا اهلمعتسي ناك ىتلا ةيديلقتلا ةقي رطلا ىه انه

 ىلع هب مايقلا نكمي لمع ماهتإ ىف

 كلي او طوقا تلانأ

 يق انيق نيقكلا
 موسرلا 02

 هده ن

 ىسدنملا ساسألا - (: ١ لكش) ٠
 ل لكش ُْق روصلا مسرأل تانيا ىعارصم قو

 ها 7
 سمع عساجلا ثرقلا لئاوأ ُّق اهدهع 0 ندللا نيب رصملا

 نياكشلا ىف نيموسرملاو « شع سماخلاو رشع عبارلا نينرقلا ىلإ

 مسر قئام و 0, 80018مزرد اوحرب . ج ذاتسألا للح دق )١(

 آ]ع 1816 لعد ظمطنعاوعو » هباتك ىف ةبيرغلا موسرلا هذه نم

 8, 11. اكوماؤرر نكناع . ه . ١ ذاتسألا نأ ام . ( موعزو 1819)
 ىف موس رلا هذه نم ديقعتلا 5 ريثك ةلثمأ ضعب ةيداع ريغ ةراهع م سق دق

 لاطع انءوحامع 01 عمم عانأع 00 ساتك أم 523 عع 3 مك

 311, ((021ءالأاهب 1925)

 ( مالسالا ل ؟ 0 532



 لديتسإ نأ نكمأ ثيخن ادح ةريغص تاوشملا ىرت 5 و :ه

 عادبإلا ىف نيتآ ناعارصملا حبصأف « اهتعانص ىف بشحلااب جاما
 تاوشكلا ىلع ترفح نيعارصللا نيذه دحأ ىفو « فرخإلا نفلاو

 تتنك رخآلا فو ؛ ًايدمو ًاقيقد ًازورب ةزراب ةيتابن فراخز

 نوكت نأ لمتحملا نمو . ةصاخ ةيسدنه موسرب تا وشحلا

 موسرلا ىف ناهبشي نيربنم راث :ىم ًارثأ ناتفحتلا ناتاه

 ناكر قيونلا و وردك 1 يشم نو دورس اريتم فراق

 « ةرهاقلاب دحسع هديش دق ١( ؛ةه - ١ ؛5) ىايتياق ناطلسلا

 ع راش قشل قيرطلا حسفيل رشع عساتلا نرقلا ىف دحسملا مده 3

 ةئيدملاب ديدح

 الك اهوفف ديرك هدب ام نوللدلا عقأ هكر

 ةتفكم وأ ةرودحم فراخزب هنوني زب اوناك ىذلا « جاعلا نم اهضعب وأ

 نوم ةسردم ةيطرق ىف لت شت كناكر هادلانرقلا قف ؟ ةشوقنم وأ

 ريصق ريغ ًادهع نأ ىلع لدي نقتم حضاو زارط ىلع جاعلا ىرافح

 نم ائيلإ تلصو ىتلا ةلثمألا نمو . هل دهع دق ناك ةب رجتلا نم
 ةموسرملا ةيناوطسألا ةيلعلا اهددصب نحب ىتلا ةعانصلا هذه
 'نعو وما رونار ةقين اوال وه ايلبع ونفت

 بسقملا اهئاطغ لوحو . ديردمب راثاألا فحتم ىف نآلا ةظوف#
 ةنس ىف ىناثلا كسملا ةقيلخلل تعنص ةانسلا نأ دين ةباتك



 5 « ا١ا/) قر ةحاوللا

 0 يح دس نا
 ير ال راب

00 
2 9 0 34 
0 

 1 ه تي

1 
 ذي ل 3

 0 ايتايلاملا 0 ل ا ا 8 كسل نكن 00 ب

 جاعلا نم ةيلع يضع ) 0١ لكش (

 رشع عبارلا نرفلا . ةرهافلا . مرخخلا
 - يتاطيربلا فحتلاب

 جاعلا نم ةبلع - ( ؛5 لكش )

 .ة54 ةنس . ةيطرق . روفملا

 م ديردم ىف ود محول وبك را ويزويلاب

 . 8١٠٠ه ةنس . ةيطرق . روفحملا جاعلا نم ةلع س (ه. صش )

 سام فيسكرأ ريوصت . انوايماب ةيئاردتاك





 ةفحتلا هذهو . ندا دبع ريمألا مأ هتجوزل اهيدهيل "6 دو

 ةيطرق ف تصنص ةهماشم ةديدع ع لمش ةعومم قام لأ حق

 اياك ةاطغم اهددصب ني ىتلا ةفحتلاو . خييراتلا سفن لوح

 نم اوناو ىرخا رويطو سب, واوطو راهزأو ةيتانت فراخزب

 ردنا ف ةعومجلا هله ند ىوخأ 0 كانهو 5 ناويملا

 ةملعلا اهتعانصو اهلكسش ىف هيشت ىهو دالبلا نم اهريغو سيرابو

 ةاصتم رئاود ىلع موقت اهماف ( ةنلتع اهفراخز نكلو ةقاسلا

 مسرلا كلذ لاثم ٠ ةيمدآ لاكشأ ىلع ىوتي صوصف تاذ

 متر لكشلا ىف ةموسر جاعلا ةبلع ىلع دوجو تمل ِ لا 95 ةموس 5 ةايطتسملا اعلا ةسلع 2اس |

 ا نيت نا نكي . لكي دع عانص لع نم ةقحيتلا هذهو

 اماق نيتوشح ىلع نيبوتكم ( ةديبعو ريخ ) اهو مهنم بينثا

 ع ترف ناك واق 0
 9 ءاطخلا قوف ةهاظ ةباتك هباقلأو همسا بتك

 طالبلا ُّق فظوأ .1١٠٠١ ماع ةفحمتلا هله

 )١( هللا دبع مامالل هللا نم ةكرب ) اهيلع بوتكم ةبلعلا هذه |
 ىدي ىلع نمحرلا دبع مأ ةديسلل هلمعب سعأ امم نينمؤملا ريمأ للاب رصنتسملا
 ةبلعلا عئاص اذه ىرد سيلو ؟ ( ةبام ثالثو نيس ثلث ةنس ريغصلا ىرد
 ىناثلا ماشه دهع ىف كرتشاو « ىتاثلا متحلا ةناطب ىف ةبلاقصلا نم ناك لب

 برعلا) رماع ىلأ نبا روصنملا بحاحلا رأي لتقف :ةيلاقصلل ةروث' يف (

 رورسو ةطبغو هللا نم ةكرب هللا مسب ) : اهيلع بوتكم ةئحثلا هذه )١(

 كلملا دبع ةلودلا فيس بجاحلل لجأ حاسفناو لمع لاص ىف لمأ غولبو
 تبسم ىرماعلا ف نب ريع قفلا ىدي ىلع هلمعب نعأ امم هللا هققو روصنملا نبا



 6١ - 25 هارت جاعلا ةعانص نم 0 عو كانهو

 م و

 هيف ةغرقم ةي_سدنه فراخر هيلع اريدتسم اقودنص لثع وهو

 اهنا نظب ةعومم ند لاثم قودنصلا اذهو : حطسملا هناطغ فو

 دي عبارلا نرقلا ىف ةرهاقلاب تعنص
 و

 ةيناو 3 جاعلا رم قيداتص ا ائيلإ تاصو دقو

 موقت نا ولكلاب شوقنو بيهذت ريغ « املع فراخز الو ةليطتسمو

 امرأ ىا ةتانار جو ا نويفووا ةيدا لاك شابان اوف لق

 5100 ل

 ن. ةعومجملا هذه خعرات مجريو . ةبهذملا تاطوطخلاب انركذي
 ةيلقص نم ةيبرع اهنإ لاقي و « رشع ثلاثلا نرقلا ىلإ قيدانصلا

 هذ لثم هم لكشلا ىف ىريو . دعب كلذ تبشي مل نإو

 هيفا وع ةنازو نك ارتديصلا ق سراقة ناقرا قر دادسلا

 ةشوقنملا فراخزلا تاذ ةيحاعلا قيدانصلا هذه تناك دقلو

 ىولحلا وأ روطعلا وأ ىلحلل بلمك مدختست ةغرفملا وأ ةروفحلا وأ
 ع نامألا لك ١ قيقا وب ةيراشو فرعا نما وغألو

 نم نيتماح ىلع ًابودكم قرت ا 8 1 2 ةنام ثاثو 06م ةلمس هكوأم اس

 (برعمللا) 4« ريخ لمت » .ء« ةديبع لمش ةيلعلا تاماح

 تفشك ى 2 راثألا ءا املعل ةلوهج رص جرعلا فا ,فهلا ةعائم تثلظ 20

 3 ولوطلا تر مصعلا نم ةقئاش يذاع ةااع نع اوخأ طاطسقلا تاب راد

 ىمطافل ذآ 5
 ) برعللا ١



 دق ىتلا تارايعلا تالذب دبشت

 منصت - اهيلع ةبوتكم نكت

 هذع مدقأو "'”ايادملا ضرغا

 يلا ولان ١ ىف كر الفلا

 لصو دقو . هتيادب ىف السإلا

 هيع ةلايح قو يقك "هلا

 نأ لمخا نأ نع طنطا وت

 هانا ورتلع ع نو نقش تراخإا هتاذ ةيداشلا نك

 نرفلا ىف ةيلقص نم ةيبرع . شوقتملا ىف ةنوامو ةيهذم ةروفحلا
 ةصاخ ةع 0 0 ثكلاثلا 000007 لصألا

 نفض ف لاو الوب اييضعي هل نها لازر ذل ىلا قوالا نان

 ةقامع لكما هذه لكو :( كيافلا) ب( تاللصتملا ١) قر دافعلا

 ةيندعملا تاعانصلا نف نم ريغص ع رعل

 قير وهو هللا ل نيلسلا هناي اريخ الان ونت نالاو
 نوقع ند دنا ياركك درك ىلا طرح مردوملا زحل هذ
 ةعيدلا ةفحتلا هذهلو . ه؟ مد لككشلا ىف حضومو « ةيقدنبلاب

 رصم ىف نييمطاؤلا ءاملخلا ىلاث زي زملا مسا أاهماع نال ةينع ران ةيمحا

 ىلحلا ظفحل اهتزايح ىلع اوليقأو قيدانصلا هذهب نويبرغلا بجتأو )١(
 ( برعملا ) ءارمألا حارفأ ىف ةليبلا سرعلا اباده نم تحبصأو



 بينت مق ته

 ىف ىزيرقللا اهرك ذ ىتلا ةيرولبلا قيرابألا دحأ اهلعلو

 مقاولاف . 07+٠١ ةنس ترثعبت ىتلا زونكلا نع اهدرس ىتلا ةمئاقلا

 اندومي دوف مما لج تناك هوك دلل هةيسراكلا نأ

 رصعل راكذت اهتقرخزو اهتعانصب ةفحتلا هذهف ء ىعأ نم نكي

 ياك ا ادم ل دم كابالا وذل نوصع هن و

 هرادج

 اهتدام نم ءىشب نيدنو موب لك اهمدختسن ءايشأ مثو

 مس وأ ىف ةعوبطملا انيتك لعلو ؛ مالسإلل اهتفرخز وأ ا متعانض وأ

 ةقالع نأ ةلهو لوأل ودي هنأ متربف ٠ ًاراشتنا ءايشألا هذه

 بتكلا ةعانص ىف ةثيدملا قرطلا نإف « ةديعب قرشلاب بتكلا

 اذهل نانو رقم قرلتلا ةرابج ند اريدك ين قربك

 ةيمالسإلا تائلؤملارشن نأ عقاولاو . ىطسولا نورقلا نابإ ناديمل

 فورملاب امإ « ةئيدحلا روصعلا ىف الإ أدبي مل ةيكيناكيملا قرطلاب

 ةريخألا ةقيرطلا هذه تناكو . رجحلا ىلع عبطلاب وأ ةيعبطلا

 طخ ًاقداص ًالافتحا ظفتح تناك ابل صاخ عونب ةباودحم

 ناكملا نيخاّنلاو نيطاطخلل ناكد قو . هسفن طاطخلا وأ خانلا

 ©73ءالسإلا ىف عانصلا نيب ايلعلا ةيترملاو ىعمألا

 لبقأو مالسالا ىف نيطاطخلا مظاعأ ءامسأ انيلا تلصو مث نمو )١(
 ( برعملا) ٠ مهتاباتك نم جذامت ءاتنقا ىلع روصعلا ميج ىف ةاوحلا



 «ا١م» قر

 نرقلا نم ىمطاف 5 رولبلا نم قير اهسنب ) هع 6 5 رشاعلا ر رقلا '

 ةيقدنلاب كرام تارت ةيئاردت 0 7 ا





 رشتني نأ لبق اب روأ ىف نقتأ دق ناك ةعابطلا نف نأ عمو

 ةداع قرشلل نونيدم ان ف 5 ليوط وط نمزب ةيمالسإلا كلاملا يف

 . ةعابطلا نف روطت ىف لماوعلا مأ نكت مل نإ ًاريبك الماع تناك

 نيح نوماسملا هفرع -- ميدق ىنيص عارتخا وهو - قرولاف

 . نيبنيصلا نم هتعانص اوذخأو 7١4 ةنس دنقرمم ىلع اولوتسا

 ددع كانهو . ىالسإلا ملاعلا ىنرغىف الذ دعب هلاعتسا رشننا َّ

 اهدهع مجري قرولا ىلع ةب وتكلا ةيب رعلا تاطوطغلا نم ريك

 ةيحيسلا ابوروأ ىلإ دري مل قرولا نكسلو . عساتلا نرقلا ىلإ

 نرَلا نابإ اهيف دوجولا ردان لازي ال ناكو رشع ىناثلا نرقلا ىتح

 1ك روألا من :امصلا ل وأ اوسسأ نيذلا مم نوماسملاو . رشع ثلاثلا

 ايناطنإ "0 ةعاثملا نه تاقتنا امهنمو ةيلقصو انانسأ ىف قرولل

 ةعاس رشع سماخلا نرقلا ىف بتكلا ةعانص تحبصأ الو

 هداج وول حبصأ ةيكيناكيلا تالآلا لاخدإ لضنب ةيراخي

 ةعابطال رسيتب 0 هيودب و « 5 هذه جاتنإ ُْف يناس

 نآلا هارن ىذلا مدقتلا اذه مدقتت نأ

 مالس محلل ةئب كم ُث دا ةعابطلا تسيأف ءىش نم ن 4 أمم و

 ىلع ودبت تناك ةبلاغ ةيقرش ةحسم ىرت اننأ ذإ ؛ بسك قرولاب

 سماخلا نرقلا نابإ ةيلاطيإلا ديلحتلا عناصم ىف ةراجلا ستكلا

 ىالتسألا نذلا بيلاسأ ىف ةذخلا ةبقدنيلا ةنيدم تناك انيدع شع



 تارلغلا ضعب ف ترهظ دقو . جراخلا ىف اهعشتو اهب عبشنت

 « ناسالا » ىهو ةيمالسإلا ديلحتلا قرط ىف ةعئاش ةيهاظ كاذ ذإ

 لازت الو « باتكلا نم ةيمامألا فارطألا ةباهل ىوطي ىنلا

 بتك ل ثم ةعونصملا بتكسلا ضعب ديل ىف ةيقاب ةهاظلا هذه

 « طوو5و 80هاع5 » ميسأب ةقورعملا فراصملا رئافدو تاباسحلا

 .ةعانصلا رثأب انرك ذب رئافدلاو بتكلا هذه ىف « ناسالا » دوجوو

 اف ةيقرشلا

 ةقيرط برغلا عانص ىلإ نوماسملا عانصلا ىحوأ دقاو

 كراك ى لعسولا روصعلا ىفف . بتنكلا دواج ةفرخز ىف ةديدج

 عوسر عيطب بتكلا دواج نوفرخزي ام ابلاغ نويب روألا نودلحلا
 هلسبم مست لقو . ةيندعم نو كلذ ىف نينيعتسم « اهملع

 تا سلا راالا هلع فرم قناع طوس لل لوصول ةقرزافلا
 لاعتسا عاذ اعادبإو الك اهنراخز تدازو سباكملا ت 0-0

 موسرو ( تارانك ) تافاح اهفو عنصلا ةقيقد فراخز

 ةعوبطم موسرب بتكلا فالغ ةفرخز ىمستو . ةرركتم

 . ىريلجالا ىبغلا حالطصالا ىف ظاندع ؛هدان# اعتلال

 أدب .ىتح طقف ةزراب ةقيرطلا هذه عنصت ىلا فراخزلا تاكو

 ةضفخنملا اهئازجأ ءلمب ةعوبطملا موسرلا نونيزي نويقرشلا عانصلا
 ِِء 5 5 5 5 9

 نورا انوروأ ىلإ ةقيرطلا هذه لخدا دقو . ةيمهذ تاغصب



 1١5« 92 مثد ةسحوألا

 رشع عبارلا نرفلا رخاوأ ىف ةيهاقلا . باتك دلح نطاب - ( هو لركش )

 تربلأو ايروتك فحتع . رضع سماخلا نرفلا لئاوأ وأ





 ركع مالا نرقلا رغاوأ قو ةيفادتلا ف اوماقأ نيذلا نونلسملا

 ايلف عا هدتلا نك ديد ةقب رط ةقيرطلا هد ب تلديتسا

 يعل نف مافص ىلع دال !ضالألا طغضب اب وق ادت تح

 تحبصأ مث . ةبطرق ىف تأشن ةديدجلا ةقيرطلا هذه ناويش

 نيماسملا نيراملا نيب لامتسالا ةعئاش رشع سداسلا نرقلا ىف

 ةيقرشلا ةقيرطلا نأ نم مغرلاب كلذو ؛ ءاوسلا ىلع نييحبسملاو
 اماع سنت 1 بيهذتلا ىف ةعدقلا

 رهظت مهيهذت ىف نويقرشلا اهلإ لصوت ىتلا جئاتتلاو
 مجري باتك دلج اسهب نيز ىتلا ةعيدبلا ةيفرخإلا تاعوضوملا ىف
 رشع س.ءاذلا نرقلا لئاوا وا رشع عبارلا نرقلا رخاوأ ىلإ هدهع

 3 مثلا ا هي ةروص لع انينأ دقو

 قارا نيالا نيد وتلا هيفا واع رهو

 ل ا فدع كارم اعط وربع ةاقوو (نيرخا و ةققدلا

 . ةطيس تالا محلب أهعبط

 قرافلا ضني انك ندب ور هد مقر لكشلا ىو

 ةضد الزم نويفرقلا نووزكا 'انامهننا ىف ١: ىرخألا ةيفرشإلا

 للحج هيف عض ىذلا نرقلا وهو ؛ رشع عباسلا ترقلل ةقباس

 يور نعود يقكاقلا#ل دلل ون واتم قد عدلا هيانكلا

 انوه قوفو 5 نيه ديكااب نيمو هطسو قى ع وبطم 5 نوللا



 هن وك

 تاماج فالغلا ناكرأ نم نكر لك ىفو ؛ هتحنو طسوألا مسرلا

 هبشل ةفرخزب ةنيزمو حطسلا ىف ةغرفم تاماج نم ءازجأ وأ
 نكرأ لذة فلو انو ندر أ لا وا سناك ( الئئادلا )

 راجشأ نم فلؤم ماع رظنم فالغلا ةيضرأ لع رهظي و . ءادوس

 الا ردع نوع[ رشلا بوو انش وول ةاولعف

 . بهذلاب ةشوقنم

 ىف ةيقدنبلا عنص نم باتك دج ه5 مقر لكشلا ىفو

 سم ىتلا تاماجلاك ةغرفم لاكشأ هيفو رشع سداسلا نرقلا

 ىسراف جذوفل ديلقت اهنأ رهظي ةشوقنم فراخز هيفو اهركذ

 ( ه4 لككش ) رصم ىف ةعونصلا ةيمالسإلا بتكلا دواجو

 نفي ر لك قوي نكسشلا ةييضب ةباع ان قلك ظيؤح

 ىلع اهفراخرف ةيسرافلا دواخل امأ . ةماج عبر لكشلا قاكرأ

 ةدع حاون ىف دجو هلأ انيأر ىذلا زارطلا اذه سفت نم عاونأ

 باتك راج ( ه7 مقر) لكشلا ىفو . ىالسإلا نغلا ىجحاون نم

 فراخز هيشت ةيهذ فراخز هياعو 5 ماع ةيقدنبلا 2 عنص

 ىف ةموسرما تاماجلا عابرأو ىلعسولا اهتاماجم ةيمالسإلا دولجلا

 ريغو نارعلا ةئسالاسسإ يطق ووو ةنرككلا ا نراغزنو :ناكرألا

 . كلذ

 ًارماظ ىفرخزلا' ماظنلا اذه ىرن ه4 ممر لكشلا فو



 فاد ناد رخام نعال اا ماك اجيت

 . رصاعملا ىندألا قوذلل ةسسانم تارييغت اهلع كتارط دق هفراخز

 اهيف رهظي نآّلا اهانضرعتسا ىتلا ةعب رألا بتكلا دواجو
 أكن دقو ء ديلحتلا ىف ةينفلا قرطلا ضعب روطت ةماع ةقيرطب
 ديلجتلا عئاصم ىلإ لصوو ةيمالسإلا دالبلا ىف روطتلا اذه

 تحصأ ةيفرخز تاعوضومو رصانع هعم لاح يول

 ريغ اهم رثعي نأ نود جامدنالا لك ةثيدملا ةعانصلا ىف ةعدنم

 ريسل رييغت

 ىلع اذ_ه انرصع ىف نيعئاش ةباتكلاو بيهذتلا ١١ لازن امو

 ناك لئاسوب امهنودؤي نويب روألا لزب لو« ةليملا بتكلا دواج
 فررآلا ىفو . لكلا ةجرد اهغالبإ لضف نياسلا عانصلل

 بتكلا دواج ةعانص ىف لحت ةيلآلا قرطلا تأدب رشع عساتلا
 ةعانص ىف ةيلآلا قرطلا نكلو ؛ ةعدقلا ةبوديلا قرطلا لحم
 مجرت يلاتسأ عبلتو « فراخز جتتنت ريك دح ىلإ تناك ب تكلا

 ةيمالسإ ةينف لوصأ ىلإ

 ادج ًاريثك ىرت ىتلا لكشلا ةيماخرلا ةعيدبلا موسرلا هذهو

 ىلعو « بتكلا ىف ةيماتللا قاروألا ىلعو قرولا فلغ هاذ ىلع
 اهلكر شع نماثلا نرقلا نابإ ابور وأ ىف ةدللا بتكلا تافاح

 5 جاوي ع ْ ١ 00 5 هع 3 3

 هده نم همفيثد ةلثمأ شر نكلو . ةيقرش رداصم نع ةدوحأم



 روصلا نتماوه: لع قصات تناك ىلا قزولا ةظرن :أ لع حوسرلا

 ةاوهلل سشع سسداسلا نرقلا ق'ةقمملا ةيطنللا جذاعلاو ةيمالسإلا

 ةرخاف ةليمج اقرط ىتاسلا قينألا مهقوذ بلطتي ناك نيذلا

 ةبرثألا مث رد

 رصع ىف ارتل#تا ىف افورعم لكشلا ىتاخرلا قرولا ناكد قو

 ةقورعم ريغ ةقيرط كارتألا دنع نأ » 000 ( نو م(

 اناولأ نوريشفبلا مف نسرلا كش فواللا اني نودك ادع

 ءاملا نوكرحب مث « ةرطق ةرطق ءاملا ىف اهنوعضيو « ةفلت ةيئيز

 نشوب كيم دو ا فورا نواس اكاد فيون وار

 تاجولا هذه قرولا بستكتيف ميزملا اذه ىف - كسلا

 ةياماكلا رب رح هبشي هلع وأ ماخرلاب اهيبش هلعجت ىتلا تاجرعتلاو
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 لوفلا ىلإ راقنت ةنس فلا رم ا وروأ تلظ دقلو

 هذه ثعاب ريك أ ناكو « بيجاعألا نم ةب وبعأ هناك ىنالسإلا

 لاضتالا قرأ قيدف ناك وذل اديس نأ سالا لوأ قى ةزافنلا

 بو نس سس ءأذلا ةاد ف معمول تاك شايقلا ند عول 3 ةيلماكلا « 030

 فرت زعاملا رعشو فومصلا نم نآلا منصب هنكسلو لما



 «؟١» مثد ةهحصحوللا

 تريلاو ايرودك 5 فحتع بتك دواح

 ةيقدنملا ةعانص نم لح ( هد لكش )

 رشع سداسلا نرقلا ىف

 ةيقدملا ةعائبص نم ل ( هاب لصكش ) 2 ١1د م8 ةنس لوح ىلاكأ -(هم ليكش )

 ١١ 45 ةنس ىف





 قيقا نت ويتك وع ىف 1 ذلا هلام نذلا كلذ نم ةشهدلا

 ىلإ ظذْطلا نم ةديح ةلاح ىف ايئاقس ةنيدم ةسئنلا ةيمالسإلا

 نإف ىطعسولا /رونصتلا ف ةدئا 0 :!| ةينيدلا ىوقتلا ةفطاع

 فيحةتيدعم اورق ناتكللاب اظوتخ لاهم للعلا ىلا ادع

 ”لح امدق اهف عضو كلا او باعلا نم ةباع ىرن 95

 اورو سقم ا سيمو ةققارام قا ان فيما "11

 ةيلعلا ف ةسلقملا ذاللا نم اند ىلا ذف تانلخا هذه تناك

 ةيمالسإ ةملخ نم ةعطتقم رخافلا جاييدلا نم ةعطق ىف ةفوفام سفن

 ةرخاف ةزاتع

 هذه لثم ىلإ نورظني ىطسولا روصعلا ىف موقلا ناك دقو

 تاياتكلاو ةينرقلا لاكفألا ةوريشبو فز هر قدا

 اوناك دقلف . ةرظنلا هذهو ةقفتم تاريسنت اهنيزت ىتلا ةضماغلا

 ناملس عابتأأل فورحو مسالط تاب اتكلا هذه نأ انايحأ نونظي

 دعي مل ىلعسولا نورقلا ىفراثآلا ع نافورمغالو . 0 ناماسا وأ

 ىف الإ مطتست مل ثحبلا قرطو . ةيفارخ ةيلايخ ًاصصق هنوك

 0 وتكلا هذه ضعب نع لاقيام ةعىف كشلا رهظت أ ىفاملا نرقلا

 ::نالرش لإ هيقرا فورف اندق ااده تناك هنأ رو ةنيوفلا

 قرشلا نع امله لمس ىلا” ىو نانا نم لاقيام وأ

 ع 00 قنس نيب شاع ىذلا ارت كالم مسالا سيولوه )١( ش



 0 مأ نيدسدروت اهتدسلو ةينعلا فحعالا هذه خحيررات ت”راكأ ءاوسو

 . ليبس نم اهلاجو اهتيظع راكنإ ىلإ سيلف كلذك انوكب

 ىسولا اهنم مهلتسيو عناص لك اهلج ةينف تايا تناك اهنأ قحلاف

 تورط لبق  قييستنلاو نيالا نيب لاصتالا) ذي ذقو

 تدطوت لق مالسولا 0 ايناسأ 2 ليوط مرت ةيديلصلا

 هل ناك 5 أبسفت ةيب رغلا انةكووأ دودح ىلع ةعاغد تنسو هناكرأ

 تماق ةيلقص ىف مث . ةيحيسلا ةفاقثلا ىف قيمع ولأ ةناذللا ديم

 كالذ ىف مهنفس تناك نيذلا نيماسملا كح تح ايقيرفإ نم هلك

 هر ىلإ ةلوأ قم ةظمرتلا ضيرألا وكلا تانغ رك كلقألا

 ةيبألاو ةمظعلا كالتق . لدردج كهع ةيبيلعلا بورالاب أدبو

 تافارخلا نم برص ان 6 رف 34 برعلا نإ 20 ناك ىلا

 اهأر ةسسرلا» ةهتك ةنيلرفلا يوواطا قاد كام عضما

 نقلا ةنينيلعلا قشوبللا نأ ذإ .:تارتتساو ةقدد ف ةيضيسلا

 هبوركلا هذه 2 ةتغب تاصتا اي وروأ ا ل ممن رباك

 ماظن وهو« نييقرشلا ءكنع ىعائجالا ماظنلاب اينو الاصتا ةيييلصلا

 شيجم ١؟ 45 ةنس رصم انمغو ةيبيلصلا بورحلا ىف كرتشاو ١؟١و تح
 اوقلطأ م هورسأو روكسرف قرع نوماسملا همزهف لتاقم فلأ نيعب رأ نم

 ( برعللا) ةريبك ةيدف عفد نأ دءب ىلاتلا ماعلا ىف هحارس



 ممل 8م اد

 كيبل و . ةقيضلا مهم راض هوز ىجاوذلا لك قوشب ناك

 9 لو . ةايملا اون نم ةيحان لك ىف لاصتالا اذه رهظ نأ

 مل مث . ىرخألا ىحاونلا ىف هنم لأ ةييتفلا ةيحانلا ىف هروهظ
 « ةيروسلا 'ىناوملا عم ةراجن اريسأ نأ نويلاطرالا ناهقلا تان
 ىلإ تلصوو « تقولا كللد دنم قرشلا عم ةراحتلا تمظتناو

 ةيمالسإلا فحتلا نم ةفلتخم ةريثك عاونأ ةيب وروألا قاوسألا

 6 وقل معبصأ ةجاح دست ةيقرشلا تاد , ارا ءلقل فناكو  ةردلتلا

 ىلأ اهنودلقيو تادراولا هذه نورئاتي اوراصو اهب نورعشب

 تاعانصلاو نونفلا روطت ليبس ىف اقرط كلذ حتتتف . تيهذ
 ييتأ ةفيطل ةقيقد بيلاسأ روهظ ىلإ كلذ عدأو + ارشافم اروطت

 لشتلا افرع لكعتتو وق نأمل

 نورقلا عدوي برغلا اهيف ناك ىتلا ةقيقدلا لاقتنالا ةرتف ىفو

 ساجلا اهدهعتو اهراثأ دق ناك ىلا ىوقلا تأدب اهمظنو ىطسولا
 طاشنلا لحام نم ىرخأ ةلحرم ىف لخدت كاذ ذإ ىنيدلا

 رشع ساما نرقلا ىفو . ةيراحتلا لامعألا ىف اهلك ةزكرتم
 كلذ ىف نيعوف دم قرشلاب مهماتها ددجتي نييب روأألا عانصلا ىرت

 نامثألا تاذ ةرخافلا ةينفلا فحتلا جاتنإ ىف نيداسملا حاجنب
 ةمظعلاو ةبمألا تايضتقم نم تحبصأ ىتلا فحتلا ىهو ؛ ةظهابلا
 ةييورألا ةنكيبلا يعفي



 بيلاسألا اوسردي نأ نويبروألا عانصلا عاطتسا دقو

 ةينغلا مهبيلاسأ نم اوديزب و اوحاصي نأو ةقيمع ةسارد ةيمالسإلا

 اوفتكي مل ةرما هذه ىف مهنكلو . اهئان ىلع اودعاسي و ةصاخلا

 اوعرش لب « اهيلع نورثعي اوناك ىتلا ةيفرخزلا رصانعلا لقنب

 اناديو نيل هضم ةفرغألا ننازق نانا اوهود نأ ىف

 . ةصلاخ ةيب روأ فحت ىف ةديدج حورب نيناوقلا هذه نوقبطي

 فراخزلاو موسرلا ةسرامم نكت 1

 /| ايندلا ةقيطلا لع ةروصقم ةيقرشلا

 هل أهتلسمت لب « عانصلا نم

 ١ :لاثمأ قرانا ةيفنلا ةكايدقشسملا

 " دضو: .ىللا نكن ادوقرانول

 ١ موسرلا ةلص ةساردب هماتها اذل

 / ىف هارت ىنلا مسرلا ىف ةيقرشلا

 5 5 مسد نع ذوخأملا هك مثد لكشلا

 ْ دس“ ياا ناسا فولوا

 ةيءالاسإ ةف رز -- ( ه ؟ لكش) لع ديدحتلا اذه د و

 ىشنفاد ودران ودا مسر [نشانمأ 0 ١

 (11 مللعع خئاوصغأعمو نع) ؛ ةرشامم ةظحالم ةحيتت ماودلا

 رستم موسرلا ىف تردملا رب تلا داع نشع سد اسلا نرقلالث اوأ ْش

 نأل ارشاي» اجاتن تناكى لا جذافلا بتك ىه ةديدج ةقيرطب



 عانصلا عاطتسا ة روك ذملا جذاقلا بتك لضفب ذإ . ةعابطلا
 ىلع اونقي نأ ةيلصألا رداصملا ىلإ لوصولا مل رسيتب مل نيذلا
 مهئاعبأو ةيقرشلا فراخزال نيماسرلا ريهاشم تاسارد نم جذامت
 ديدجلا زارطلا اذه ىف

 هعضو ردان فام ةروكنلا جذاعلا ب ا

 اناقتشا ةقتشم هتلثمأ رثكأ و «وطب ا 12د 0 أرذ

 ند هوعو ياتكلا اذ8نأ مقاولاو - ةيمالسإ جفا نم امات

 سراعب اهعضو ىلا بتكلا اهلئمو هل ةرصامملا جذافلا بشك

 ؛ المعلا 5هاذؤ سيلوس ل يجرفو 2ءاعع عاوامعر راثولف

 ريثمت [ياك بس مريغو 1لاه11005[1 15 سرطب سوئترامو

 ىنذلا طواطءأم نيابلوه موسر ىإ لاقتنالا اهم ءاج ةوطخ

 عانصلا نم ممريغلو ةغاصلل اهرب ناك ىنلا هفراخز ىف 0

 ةيمالسإلا فراخإلا نم همهلتسا ام قذحو ةرامم ف جمد 8

 هصئاصخو هتافص هل ايئاذ أرز ط اهنم ج رخيلا

 لامعألا لاجر ناك شع نماثلاو رشع عباسلا نينرقلا فو

 اوسنرف طالب ىف ولينتنفب لغتشا اسارولف نم ماسرو روصم وه )١(
 : هءاتيكو 11806ععووانع 18عاأ ع1 مساب اسن رف ىف فرعو لوألا

 آ3 طاع 0ع 13 ةقعمعع لع ا هما
 ةئس ىف ردص 06 800616, لهجمات 3ةطاعوالع عا اهلا الع

 ذاتسألا ملف ةمدقم عم باتكلا اذهنف ةيئارغون'وف ةعيط تزسشلو . ١6

 ١5٠8 ةئس سيراب ىف 0251087 44182011 ثوجبم نوتساد
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 همس يل, سس

 اماه دوكساف اهم ماقىتلا تارماغملا رامث نوني زيلجتإلاو نو.دنلوملا
 ديدج ضيف فقرشلا نم ايوروأ ىلإ ءاجو . دنهلا ذالب ىف

 ايان تافاطس فو او نارتشماب قنات للف ةراذقلا ف
 .تاعانصلا هذه ىلع لابقإلا دازو « لاصتا قثوأ ةيمويلا ةايحلاب

 .تءاحو 6 اهوعو ةشيدحلا تاعانصلا روطتب اة قرطب تملا

 ةهفان ودمت اي ةدع ان ف ىالسإلا ماعلا ند انوروأ ىلإ

 اهيلع لبقي لو « ةايخلا مزاول نم كيوم نا قيلت ا انكر

 ظع م : 1 ننديتلا ملاعلا ثم لب 4 50-5“ نودي رولا

 ًانادزم اهنم 12 اك ام امس الو « ةينطقلا ةْشَقألا ىلع لابقإلا

 رهظف ةشقألا هذه تروطتو . ةيهازلا ناولألاب ةعوبطم فراخز

 ميتأو . <« 12عتوزعتعو ” 0 سب راب ىف فرع ىنذلا عوذلا

 هده نب ناك نأ ةموق "نأ ةكللا سعب نا تاديفل

 اهسفن تاجوسنملا هده تناك مث . ةليمح سالم تاجوسنملا

 أ 5 تدروتساو : ا ةنيدأ ةييظع 7 0 كلذ لعيب

 ةكلاملا رصع ىف ماعطلا دئاوم 31 8 51215 وهو 6-00 الا

 .ىأن كلا ةينآ ن لاكش ضفابت ىرب لازبال ناك " 006

 ةيش نم ارتلخا شرع لع تدلع ىلا تراويتس نآ كلا: )1١( 
 ( برعلا ) ١ال١+ ىل  ١ا ؟

 15401 ماع ىلا ١ 8817 ماع نم ارتلجتا ايروتكف ةكسلملا تنكح 0,0
 6( بوما



 « لوغملا رصع ىلإ عجرت ةيدنه ئقرخأ ها درا قرع ةوهقلاو

 ةورلو ىنغ قرشلا ىف اوناصأ أ نمم لاجر دنملا نم اهيا قنا

 معلاو ىنيدلا روعشلا ناك مالسإلا ةيادب ذنم هن ٠ لرقلا ةردضو

 اذه ناك لوقابشألا هم يو رقلا فتيرطلاوعيناعالاو ةزانتتلاو

 نيهسملا ةراهع رثاتلا ىف عربو٠ هعئالب ام ةيمالسإلا ةراهلا ىف دي هلك

 نم 0د810د5 سكيريدو اك عانصلا رايك نم قيرف ةينغلا

 ١؟م5 ماع ةيمالسإلا ةفرخزلا من ىذلا وهو ل امور ةئيدم

 عرتسنمتسو ةيئاردناك لكيه نم ءزج ىف مطلا ماخرلا طالب ىلع

 ةيمالسإ فراخز جسن ىذلا ال/اأهن» 1ه15 سب روم يلوكو

 «تويناتتلا نم اهتريفكو رو ةئن عونصلا لمخملا ف ى أ

 نأ نيعلا كلك دقو هديا ا اهوقبس نيذلا عانصلاو

 نيعملا كلذ نم هوقسي نأو « نيحو نيح نيب برغلا نف اوشعني

 رثك برغل امد الهنم نيب و اظن ىف ربتم ناك ىنلا

 مالسإلا هفاخ انرإ هك





 ايوروأ فرب وصتلا ْْف هريثأتو

 سس يس دعم دحيم

 ةيزيلجتالاب نكح

 12045 مله خ0(1ا[ 10





 ىالسألا نفل ١

 ابوروأ ىف ريوصتلا نف ىلع هرثآو

 اب وروأ ىلإ تءاج ةيمالسإ روص ىأ نأ ىلع لديام انيدل ني

 0 و نظي و «رشع عباسلا نرقلا لبق

 ذإ ؛ قرشلا نفلاب ًايفاك ًاماتها منعا برغلا ىف ماسر لوأأ ناك

 تناكو ؛ قرشلا نم ادنلوه ىلإ تاصو روص ضعب سني ماق
 97 10 ىف كلاما هلا فان دب ناك

 عا يالاسالا نيوضفتلا قالا كانه نرك نأ دشن اذكر

 ليام كافي سبا :كالذكو + ان وووأ ىف هنيدي تاك ىف ربات

 اهيلع ثعابلا ناك ادوروأب ريوصتلا نف ىف ةميظع ةكرح ىأ نأ

 نلت نادل لعسللا ن0 :4 ندلنألا ىرتلا قم كارتر

 )١( ةنس [ عررلعم نديل ىف دلو ريهش ىدنلوه روصم وه ١5٠١5

 ةنس مادرتسمأ ف فوتو ١54 < مظعأ هوو لبورو وه ناكو
 ةيخمراتلا رظانملا ريوصت ىف ناريمر غبن دقو ء رصعلا كلذ ىف ريوصصتلا لاحر

 ميزونو اهرايتاو ناولألا جزم ىف ةثهدلا هتعاربب زاتداو « ساخشألاو
 (فودلا]: 2 هتانرل و نطلاوعهرغلا |

 آ. 5ةويدعب ]ةطتطانعات عد ا<عاب 2ءعيووزوءابعم ظنا (؟ر

 ١ 113 ص زكل0 531-51 عا 004



0 

 وبوصتاا نف اهذغلا ىلا ةديدجلا تاهامنالا ىف ام ارثأ مالسإلل

 رشع س.اذنا نرقلا نابإ ىلاطيإلا نفلا ىف رهظ ىذلا وحنلا ىلع

 ةنئامولاو هقول 3 ونفلاب ديدجلا ماهتهالا ةحيتت رشع سداسلاو

 نرد هاك داش نا قع ف مك ام ناف اذلو . ةعدقلا

 00 ان وروأ فق رهظي د لاح لك هنكلو ؛ اها

 نيالا ىحللا فادتف لك ردا ةرطم قوش ادلع لو

 ىلع ةشوقنملا تاناويحلل روص ةدع تحسن دق ؛ طس والا

 رشع ىداحلا نرقلا نم طوطخم ىف 1 م ةيقرشل ١/ تاجوسنملا

 نرع « 8عوأاانق سايب » 0 ١ ةلعألا 1 1 ىف هروب

 ىرخأ ةدع تاطوطخم ىف كالذك ر هظب كو ؛ ايؤرلا رذس حرش

 اتا ىق ( 115 جو#ل )» ةسردم تاطراخ أمس الو

 ىطسولا نورقلا

 ملاعلا نيب سشابمل هلاك الا نع أشن ىذلا رثألا نكلو

 ةيقرشلا عئاضبلا دارتتسا نعو ةيمالسالا 3 ةفاقثلاو ىحيسملا

 ةعانصو ةراعلاو تحنلا نوئف ىف هروهظ ريوصتلا نف ىف رهظي

 ,صاخ هجوب لبجتي رثألا اذ_-#ه نإف لاح لك ىلعو

 باغأ ىف ناكو . ةفرخإلا لامعأ ىف ةيقرشلا تاعوضوملا ةراعتسا ىف

 آ26. 8878 ( ]. ططعوماكط 0 عصا عع 0ءعالعمت (1)

 م. 90, 23م5 1928 )



 د١ جاد

 تت وضوما هذ_هو 5 ةراونات 'تاليصفت لع روع لاوحألا

 .ريرألا نم م مثدالب ىلإ درب ناك ام برغلا و انف اهف سمع ةيفرخزلا

 .كالذ نم مغرلا ىلع اهكلوت : ةيمالسالا تاعونئصملا نم هريعو

 .لمشت م اك لب : مهمسفت ا نوماسملا 4ع دقيأ أم لع ةروصقم نكمل

 .ثاريملا اذه ني:نمو 7 مهتقيس ل لإ نع 5 م كلذك

 ىلا

 .نفلا قيرط نع ىالسإلا رصعلا ىلإ تردما ىتلا ةسدقملا

 :ةيناداكلا ةرحشلا ةروصك ادج ةعيدق ةيديلقت موسر ةدع

 *ةررهج لوألا :اظومأ قف هدم ةايللا عرش كنا قابلا

 ”اوناك ام ًاريثك نييحيسملا نينانفلا ن 5 ا يح و نيب

 دومملا ل را مسرلا طسو نم ةسدقلا ةرحسشلا نوفذحي

 امنا سال وس مالسإلا اهروهظ قبس ىتلا ةيلوألا

 نو حا كنك ناار اسهنم مكل تاناويح قومو رخآلا

 انآ ليما ىنردوت ويعلق اهمورو سيرتك أ فعلا قاورت

 .ناحيت ىلع ةنوحنم ال تاليثم نع ةلوقنم نوكت ةريخأألا ةلاخلا ىف

 0 ا قا زرانلا نوعلا فو ةندتعألا

 .ةت056 ةانءاطعاب ط11وغمزمع رظنا . اهب ةليوط ةغاق تعج )١(
 لف 83:1عتقنت,ب و لع ا!'ةعل 1. آر, 2 "6 مونتتعب ممم 3 500

 ( طورتو 1905)

 اند آاذأهرتاعم 0ع !' ق1 000 ا 0انأؤ همانا00)8 (ت طقم

 آان, امل ان عاتعع هراعتأقلع ولن اع5 ما1متئزا16ع5 لاك 11010

 .عأ لان مألأ ١ لع !'[ملأع ) 6وعسو 1899



 سس 8 هج 1 سس

 لكعلا انوود أ ىلإ نيش قيشاقز و نتغ قوتنا ل انبدا ىتالو

 كلل را ءاغ 5 كرألا لتنإلا قورقلا نابإ ةيضيلا حلق

 « ومريلاب » ىف ( انيتالاب الباكلا ) ( نيتالب ) ةعيب اوشقت نيذلا
 ا لا ا

 بورا دهع ىف ىالسإلا قرشلاب طالتخالا لهس دقلو

 . ةتمي ةيمالسإ ةيفرخز تاعوضوم اهلع ءايشأ داريتسا ةيبيلصلا'

 ارد هك الاع برب ورملا قا تباع كرا مدع نذل اخ اداب
 لاصنالا زك ١سم تقولا تالذ ىف تناكى لا ةيقدنبلاو ازيب و

 قرشلاب ماّتهالا نيا هت اذه لع هت وب قواشلاب عوراعلا

 اذه نانو هن رالا ريف ةاككلاو قرشا ناككتام ريك

 انييس » ىف ريوصتلا ةسردمل ىلوألا راثألا ىف رهظف « ماتهالا»

 تنوي دع "7ناكوقلا نقلا" اعرضو انو "4 ا

 ةيلاطر الا نوضأا ىف هلق ركل هعمل تان درعنواو يقل قورعلا

 هله كا نأ لم يقع ازا نرزلا سرى اثلا تقلا لدن

 )١( قيانو ةياقص ) نيتياقملا ةكللمم ىلع اكلم ىلاثلا رحور ناك (

 ةئس نم ١١١1١ ةنس ىلإ ١١١4 ) (تبرعلا

 مع 2ونامدبواوب, ' 2ةعمرومكممك لع5ذ ماوهتممل5 (؟)
 لع 15 ©طقمعلاع طدلقتتمع ' ( ظرعفم ل 15لذع معاق ءاتتتأار

!1, 1093(. 1 | 
 )©( (تردلا) اهراثب ةقئاشلا ةيلاطيالا ندلا ىدحإ
 ) )4ةنيدم مقث ثيح ايلاطيإ طسو ىف ةياكسوت ةءالو ىلإ ةيسن

 برعلا ) ةريهسعلا ةسنرواف- (



 د 1١ ار لس

 ريوصت ىف ايوناث ًارود الإ نوبعلي ةداع اونوكي مل ةيبنجألا نحسلا

 اضل ىف ضاع هع ودوري قرتشلاب نئاتناوو ةشئاللا الابل

 « اهريغو ةيسرافلا ديجاجسلا سر كلذ لاثم ءروصلا ىف ةيوناثلا

 ىلع ىتح صاخشألا ىلع ةيقرشلا سباللاو تاجوسنلا مسرو

 رثأتلا اذه ودبب اك « ايسيئر ًارود ةروصلا ىف مهنم نوبعلي نيذلا

 غد كلاب هيذلا# ودلا قدةف وغلا نيك كاناوشلا لاغذإ اقرأ
 تاليصنت ةيعيبطلا رظانلا مسر ىف كلذك فرونت هكاواقتلاو
 ةيقرش موسرا دوصقم ديلقت ابنأ رهظي ةيتابث قار داو ناجل

 ءايشألا نم ةفرخلا ضارغأ ىف ةيبزعلا فوركلا لاعتساو

 ناك 8 يد كراذ فوناكر يالا اهدخا قل

 السلا كلا نين: ةلكنأ قو ءاملفلا ءايقا نعزتسا اه لوأ اذان

 هيب ربجوا ىد نإب ردأ رش فرأ ذنمو . نييحيبملا عانصلا 25

 ةيحيسملا مألا مادختسا 2 نع ةلاقم ةلماعم لع آممعم 616

 معمنع ةيرثألا للا ىف « ةفرخإلا ىف ةيبرعلا فورملا ةيبرفلا

 عوضولا اذه ىف 5 نك لثما ءافقلا ممج ةععاةهاهعتوسع

 « لله 81. تطوع 500 اه ١. »رتسملا هن اماهرثك أ

 راجلا ) 8اساتموأمم ]اد مدعأمع نوتحنلرب ةلم ىف هنالاقم

 « ةيبرعلا فورملاب ةفرخزلا روطت » نع ( و١ - و٠



 هس 3 هاا دس

 لعام كلذ لاثم ؛ 00 وتيح ) مايأ ذنم ىلاطيالا

 .ثعب ةحول ىف مالسلا هيلع حيسأا ةروص ىف .رمألا فتكلا

 ناكو ٠ 2201 اودايب ةرعمو اني نأ طك آ1222105 سورزال

 ا قلوبنا و7 عم ةدوما م ركيليجا ارق

 .ىتح هاليمعتسا ةفرخزلا نه« ع ونلا اذهس نيمرغم ( 7 0

 امهنم ناك كلذ نأ بيرالو ابو ىشاوحو ءارذعلا ماك أىف

 .هذهب امهتقرعم لصأو . لاكشألا هذه لوصأب مات لهج نع

 .نم اهريغو ةريثكلا ةيريرالا عطقلا ىلإ عجار دبال ةفرخزلا

 .ىنأت تناك ىتلا ةيساحنلا ىناوألاو حيباصملا ىلإ وأ تاعونصلا

 قرشلا نم ايوروا ىلإ

 عجأ مم
 كزع [ا:هسصممك فمضسفاأل, ةلسكلاتع 111 [وأقطل. كل ىانلال
 نأ أطعم مادعع 01 ط1 ءكمموأ ثم أد ةلسكاأاست (تانلة نع

,1928 ,0:00 . 

 ًاقيدص ناكو 85١١و ١١55 قلس نيب شاع قنرولف روصم )١(
 فو ةقاشرلاو ةكرحلاو فطاوعلا ريوصت ىف ةقئافلا هتعاربب زاتماو « قئادل
 .ةيلاطيالا سئانكلا ضعب ىف ةدلاخ ةيطئاح ًاروص شقت دقو ةعيبطلا ةاك احم

 ( برعلا ) ا
 روصملا لوزيفاد ىتاقويج وه ةكناللا روصم وأ وكيليجتا ارف (؟)

 .ةريبك بهاوم هل تناكو 4١هه و ١٠١41 قنس نيب شاع ىذلا قاكسشلا
 (برعلا) اميولت ىفو هروص تاعوضوم رايتخا ىف ادج

 «(برءملا) ١5 55و1 4 ٠”قنس نيب شاع رخآ قنرولف روص» (؟)



 «( 5١ د»> قر ةسس وللا

 خافت ا للا خرقا وق ل اول زوز تمل روض عل عمو المطل وا 9
501 

 اوتت ةحوأ نم ىسنرلا رظنلا

 معا كك ساد ومدح 15 ونكو
 م نم لم ف للا





 ةداهعلا ْنف

 ه.زيلجالاب نكح

 المخ 11 552 55





 واهلا ْنك

 اا قلل هوك جن ل ودنا نر فقط عيطتسا دق

 .تاصو ام نإف رضاحلا تقولا ىف امأ . ةراعلا نف ىف ىالسإلا ملاعلا
 .نم ريثك لوح موحب ىذلا كلشا ًاعضوم لازي ال تاساردلا هيلإ
 رم ثحاب عيطتس.ال ىتح ةيمالسإلا ةراعلا ىف ةماملا ىماظملا

 هرم هل لوك 1 مساح رد ان كيد سال

 . هنايرظنو هأر بصعتلا دش ناك اذإ الإ هححح

 .بجن ناك ىلا ةثيدلا ثاحمأألا نم ًاريثك نأ ظالا ءوس نمو
 اهلكس كلذ سكح ىلع تناك ةضماغلا طقتلا ىلع ًاءوسض قلت نأ
 .اهروصع ىف ةيمالسإلا ةراملا ةعيبط لوح ردن ل ةيادج تارواحم
 4 بسك ىبرفلا ملاعلا ىف ةراعلا روطت ىلع اه رينا نوع ا ةرشالا
 .لوحو ةيمالسإلا ةراعلا ةأثن لوح صاخ عونب رودت تناك لب
 .عوضوم ىف اناا فاروق تامتنا لفلم لوا ايفا
 ش عيطتسأ ال نزف ؛ ىلاساإلا سنحال هتفلخ امو ةيمالسإالا ةراعلا

2 

 "اذهل عدبملا كلاملا وه ناك مالسإلا نأ ىلع ليلد كانه نكي

 ل اذإ « ام اثارت مالسإلا قناطر هنا فرق بترا



 دن, 1 دبح

 بيلاسأ ةيمالسإلا ةراعلا ىف ناف ىعأ نم نكي امهمو . ثارثلا
 ءادلعلا لطفي نأ لح ةضالادقإ نيغ مأ ن ماكل امن لاقي ةزيخك

 نيدلقم الإ ةراعلا نف ىف اهنوكي مل نيماسملا نال تربع

 .ركذلا قحتست مهب ةصاخ ةرامع مل نكت مل مهنأو « نيريعتسمو

 انيلع بجي مالا عروضوم ا ا ةعاربملا لصت كلو

 0 ةراعلا 0 زاحإ ىف سرد نك ءدب ىذ 'ىداي

 ةماعلا اهتازيمتوب

 مهناك - نرق فصن لالخ ىف اوبه نيذلا برعلاو

 دمع نوري ثيح ىلإ زاجملا دالب نم اوحزتو -- ىوارح راصعإ
 اوعاطتسا « قرشلا ىف دنهلا دودح ىلإ اوحزت ام برغلا ىف لقره

 مهتاكنلتم تلعش كالذب و لعفلاب ةرصضحتتم تن اك كلام اوحتني نأ
 اهغواب مايأ ةينامورلا ةيروطاربمإلا ةعقر نع اهتعس تداز ةعقرا
 (مأ ةعقرلا هذه توتحا كلذكو  عاستا نم هتغلبام ىصقأ
 0 امور ىف ةراعلا نف نع انف ةراعلا نق فلتخم 0 ريكا

 ا 5-5 د تدلل طك ف

 نودقتعي نم نيب ةفينعلا تالداجملا نم اننقوم 0 57

 ةينامور لوصأ ىلإ عجرب ىل انيراا روطتلا ىف ةيبوتلا ةزاقلا قلنا

 أنناف
 مسا 1 3 5 6 .٠

 ةينيمرأو ناريإ ىلإ هيف ءىث لك نوبسني نم نيبو

 ةيانعو ًامائها انم قحتسي ريخألا ىأرلا نأب مون لك ًاعانتقإ دادزت



 1م

 لان يسرا مالا فرقت هادا ذإ 4 فوزي ف

 نقلا لوألا  رانف ادنل  ةضاول ١ لق قاعي رو يدلل

 ةيلدجلا ةقيرطلا ن« مغرا لع كلذو ( امور ىلإ ءىش لك عجب

 قر قل وتلا كلت اب لاا فيس بولا دولا

 ئأرا ةديدع نورث لالخ اهتباعرب تاطآو تدضع دق ةسينكلا

 ضان لغ كما ""”ةيكب اهورلاو ""ةيطوقلا اد انه نا, لئاقلا

 نه نب رمقتلا ىلإ ةعجار انءاطخأ لمل وأ ةينامورلا ةب روطاربمإلا

 اح كلو: كيلا رضع ف ةناموزلاو ةئئالوبلا هيادآلا بال

 قرشلا ىلإ رظنن نأ نم دبال نآلا اننأ حضاولا نف ببسلا نكي

 راقت ةذافثنس نفلختت نأ ةرادللا نمت انوع نك نيغاف
 أملا كفي نم داكئألا#لأ مقاولاو . اهتاذب ها نخسو قرشا

 ىدم ةيئاث فرعنل ثاحت لق تقولا م امور نوئيدم اننأ ف

 ندلا اذه

 نوال فرفلا راه وتمت يلاقألا نا نايت لقي

 ورم را ةينامورلا ةب روطاربمالا نم

 ىاشلا نرآلا ن ٠ ابوروأ ىف هدزاو رخل رفا طوقا عن 600

 8ر يصالقم أو . طوقلا ىلا اد بدأ و : رمقع 00 00 ىلإ رسقع

 مئانكلا زارطب ترو ىتامورلا ْن 0 نم هكا 2 ىه (؟)
 (برعلا) 37 طنز ربو هقر مش رص اء ةلج اهمللخدو ةينيتاللا

 ( مالسألا لس 5 مم)



 ه4
 3-0 111 د

 اننمو ةييرفا لاق قتال كسلا اوكا و عن نيرا قرنا فدو

 نه تناك اهنكلو « طوقلا نم اهوذخأ دف اينايسأ امأ . رس

 هزار ند ةعفلا ىفازألا فنك قع اع ةنرانوو كلو نإتت

 ةياناقلا ةيووطاورمألا نركت ناسلادد او واشكر لل[ ةويؤللا

 ىناثلا ىرسك اهم ناكيى تلا

 ةفيفازلا هج اول هال نك نط وف عيش نا

 هادم تراك 6 دج ةيرومطسو ةينيمرألا ةيقرتكلا دودلا

 اهدهع عجل 1 ونحلا نعلا دودح نيل ءاعنص ىف

 دالبلا لك ىف نوتكافلا دجو مث نمو ء ؟7”سداسلا نرقلا ىلإ

 يلا الا نيكروك فيلا وزتاط 5 زيه وكاتب اهروطخ ل

 طوقلاو طيقلا مهلبق نم لعف ام وحن ىلع اهراجحأ نم اودافتسا

 ىف اهداوم مادختسال ةيرثألا ةينبألا ثرومدهي اوناك نيح
 ةديدح ةينبأ

 0 1 ىلا ةناقلفاا هته رتدت زوز تك الطفل نقر

 برعلا نأ كلذ عم رك ذن نأ انيلع نكلو « اهتميق ىفاولاغو

 اوناك نيينطو انس مهنلو

 لب ؛ ىلامورلا زارطلا نع بيرغ زارط لع 9 نوديتت

 اوماح دق  ءاملعلا كرم ريثك هركذام حص نإ  اوناك

 "أ.د نم ةيقرم كلا تايالولا 8 اودحو

 )١( جمل 5. 30. 2/طلواتقالا : رظنا .8
 ملواحأع كرموتات ( آم11هز1). م12



 55358 لاا

 ناد نعيم ءادبلا قد نفسا لك نين زيللا ةذاولا نيمفاو

 ىنام و رلا عاقل نذ نع

 ةوزكلا هنتي نذلا ازا ةقفاحكيلا ةعاف اجشلو

 نو ا مح نكن مل نيحافلا برعلا نأب لوقي ىذلاو

 مو . كالذي مهماع ىفقت تناك ةعيبطلا نأ مقاولاف « ةراعلا نذ

 دونج دي ىلع الإ ًاروسيم ةيمالسإلا تاحوتفلا لثمب مايقلا نكي

 لك ةالصلاو لاتقلا لغشب و « ىنيد سامح مهعفدي نيماسملاك

 افرق لاققلا 18 را يددغو + «ةويلقتشم الكنو موق اوناك لب

 نم ةينفلا لئاسملا كلت لثم ىف مل رثم ال ناك مكملا م

 عانص لإ 1 ةحوتملا تايالولا ىف نسم ذطو عانص لإ :“ ٠

 ةلأسملا هذطو 6 ا ةنالو ىلإ تايالولا هده ىدحإ ند مسج 0

 نأ ىلع ةيخم راتلا رداعملا تاد دقلف . ةريبك ةيمعأ ةريخألا

 ايناس ىف ارادت: ليت“ نيم قف ارانغ ةيليفرا ترم .قيناق

 ةسينك" ءانب ىف مساتلا نرقلا نابإ اومدختسا اميرو « ًاضيأ

 اني رامحع ىف رهظنت 1ك و ء اسن 0 00 0لعو غو

 نافب اق اوناك برعلان 1 نم مغرلا ىلعو 00 ةيمالسإ تازيم

 ل. 502جم واكل, ماوس 05 تطسصوأكوص ظنا )١(

 تالانتعأ ةهقل ( 0050 1925), م. 64



 تع

 ةقيقلا نإف « مهتاحوتف نم ىلوألا نينسلا نابإ ةراعلا نف نواهجي

 ناك ةيمالسإلا ةراملا نف نأ اهراكنإ ىلإ ليبس ال ىنلا ةحاولا

 هقرعت امن مع ال ةرهاظ ةيصخشب النت ناك نعول

 اييلاجح ف ةيمالاطالا ةزايلا ف ناك لتلك” هلوصأ قزق قف

 هذه قاخ ىف ةادأ اوناك نذلا نيف عانصلا ةرامع نع فاتخ

 امين ةييحاتلا ةرارلا

 رزيغت #8 قاع ىذا لمادا هناك" مالسإلا ةديقع لعلو

 جرختسي نأ ىلع ناعأ اك « ةراعلا نف ىف ةقلتخلا ةيلخلا بيلاسألا

 برعلا اهانب ىتلا ةينبألا تناك د قلف . ةيتاذلا هتازيمم هل زارط اهنم

 تآشنملا ظعمو . بلاغلا ىف ًاروصق وأ مماوج ىلوألا نينسلا ْق

 حالا لها وطقم كلنلك يناثلا فورت ىلا ةراؤلا نق قمل

 + قصلا تاذ ةيكنلا وأ ةنيشردلا# ىرخكلا ةيثيذلا ةيبألاو

 ىلإ فاتخي ناكو « ةيب رعلا ةرامعلا هيف لثقتام مأ دحسلا ناك

 . ةيسيئرلا هتازي ظفتح ًامئاد لظ هنكسلو عاقبلا فالتخاب ام دح
 ىنالسالا ملاعلا ءاحعأ ةفاك نم ةكم ىلإ ىونسلا جحا ناك دقو

 نإف « دحسلا ءانبا ىديلقت ماظن دوجو ىلع بير الب دعاس ا

 : ىلا اهدجسم ىف هتالصب موقي اهم رع ةنيدم لك ىف ناك جاحلا

 هتوف ال هْنإف ةراعلا نف لاجر نم جاحلا اذه نك ناكها ذو

 دحسملا نإف ءىث نم نكي امهمو . دحسلا اذه مسر ظحالي نأ



 دس اح

 رئاسل لوالا جذ وعلا ربتعي 5*؟ ةنس ةئيدملا ىف دمث هاني ىذلا
4 . 4 5 0 6 ّ 0 - 

 ةعب يم ضرألا نم ةحاسم دحسأا اد ناكو : ”ىرخسألا دحاسملا

 كانه ناك دقو 5 رحخلاو رجالا ند ناردح انيم طيح لكشلا

 ءزجلا وه نك نال متو عماجلا اذه ءازجأ نم ءارج لع فقس

 تناك فقسالا لعلو . نيلصملا مؤي ىنلا نك تو هلاك

 دئكسملا و نيطلا نم ةقيطب ضطغملا ليخنلا لي رج نم ع . عيدهم

 فتواو نيلصملا ةعامج كو 1 ليحنلا عوذج نم ددع ىلع
 520 5 ع . ع

 هاحئالا انو اماو ْن سدقملا ثا راش ىا لايشلا رطش مههوجو

 1 ىف مث . ام ةقي رطب نولصملا هددحم ناكف ةليقلا وهو
 0 رضا 75 5

 نم ىا مسلس )2 6-2 ىلإ سدقملا تلد نع ندلصملا ل تريغت

 ديشي مل ىنلا نأ ىلإ حوعاوررز ىلاتيك ىلاطيالا قردتسملا بهذ )١(

 0 ىلع لقت نأ كعب الإ 1 حمبرضتا 1 هل ًاراد كيش اعإو 1 ًادنحش تبرك ف

 ءاملعو نيقريدتسلا نم نوريثكو . ةفوكلا ىلإ ةموكمحلا رقم بلاط ىبأ
 نكمي ال ةروك ذملا رادلا نأ ىلإ رظنلا نوتفايو ىأرلا اذهب نونمؤي راثألا
 ةعايجال ةودنلا راد ءىش هيشأ تناك اهنأ ذإ طق ًادجسم ىنلا ةايح ىف اهرايتعا
 ذاتسألا بتك دقو ٠ اهدارأ تب اهمف ىهعقش و اهرومأ أنف كيت ةيماللسألا

 3 هباتك نم لوألا علا ق ع وضوملا اذه نع اعماح ع لوزيرك

 (برعلا) [عدتارت 8ةكسماتس ثةتعا أ[ عال
 لواح دوهبلا نيبو ( ماص ) ىتلا نيب تاقالعلا ترتون' نأ دعب (؟)

 سدقلا تب لإ باهذلاو ةنئيدلا كرت هزوعلقب نأو 4 اوركع نأ الوم

 لع نأ كلذ باعت هسيلإ ىجوأو مركم ىنلا كردأف 3 لسرلا نم هريغك

 ءامسلا ىف كهحو بلقت ىرث دق » : ىلاعت هلوق لزن ذإ ةفيرسعلا ةيفكسلا هتلبق

 اولوذ تاك اًميحو مارحلا دجسأا رطش كهحو لوف « اهاضرت ةلبق كنيلونلف
 (برعلا ) ةرقبلا ةروس نم ١44 ةبآ « هرطش مهغوحو



 هسا را دب

 انيك ل و باعتإملا نهأ هل ةييسا ووو لا لالا

 دسم ادع موا داو ور 2 0 ىلوألا ءانبلا

 بيلاسألا هذه ةجاح ةمث نكت مل ذإ ؛ ام ناكم نم
 ةربزطلا ضرأب ةفوكلا ىف ىنب ىذلا ىن 9 ندمت انو

 5 ناك ماخرلا نم دمع ىلع 57 هفقس ناكف ةعه ةنس

 مبسم م ةريبلا ماقإ ىف سرفلا كولا نم كلم رمعق نم

 ا مالدي قدان زكا در نوع عيا وا ًاضيأ لكسشلا

 ن2 هاك و 0 ا مو

 7 لكشلا عيوم وهو ك5 ؟ 00 طاطسقلا آف صاعلا نبا

 ةرهاظ ىرن دج سملا اذ_ه فو 3 55 ندع هل نكي م هنإ

 تاخدا ةلياق نيكس كعبو .٠ عشت سم ريم دوحو 2 ةدلب لد

60 
 نهاصملا ةيقب نع مامولا بححتأ دحاسملا ةرامع ف ةروصقملا

 )١( ةسباحىأ (ةرصاق) اهاصأو لعافلا مسا نع ةلوحم ةماكتلا نأ نظي ,

 نيلصملا ةيقب ماقم نع لصفو ريمألا وأ ناطلسال درقأ ناكم دجسملا ةروصقمو
 ناردجيب .٠ اهذدعا ن م لوأ نأ » ةمدقلا ىف نودلخ نبا ر 1 دقو . بشاطا

 ناوص 00 نم لوأ ليق وأ ىجراخلا هنعط نيح نايفس 5 ْن هب واعم

 ىف ةئس تراصو امدعب نم ءافللا امذخما مْ ىنامعلا هنعط نيد محلا نبا

 نع ناطلسلا زييك ١! ىف فرتلا لوصح دنع ثدحت ىه اءإو ةالصلا ىف سان

 لودلا ىف كلذ نأشلا لاؤامو « أهلك ةببألا لاوحأ نأش ل احفتسالاو لودلا

 ةيومألا ةلودلا ضارقنا دنع سادنألاب اذكو قرسملاب لودلا ددعتو ةيسايعلا
 ناورقلاب امنوذختي بلغألا ونب ناكف برغلا امأو « فئاوطلا كولم ددعتو
 سافب سيداب ونب ةجاهنص نم برغما ىلع مهتالو م نويديبعلا ءافلحلا مث
 سج كلذ او#و « سلدنألاو برءلارئاس نودحولا كلمت « ةعلقلاب دامح وثبو



 | وؤة دس

 بارحلا امأ . نرقلا اذه رخاوأ ىف تاراذملا وأ نذاملا ترهظ من

 دجاسألا ةرامع ىف لخدأ دقف ةكم هانا ديدحم ىف مدختسي ىذلا

 ةايعا ا صوت ان كمو تين هنا كن را يقي قلد

 كعد تبصم لا أماع نيعسنلا وأ نيناعلا قى تروطت دحاسملا

 صهاوظلا لمشت تحصأ ىتح « ةنيدملا ف دحسم لوا ءانب

 دعب ايف ةعماللا دحاسملا ءاني ىف ةماحلا ةيسيئرلا

 2 5 3 ونا تادايز دحاسملا ةرامع 2 كلذ كلوي تاخدو

 امتاراطإ وأ اهساوق أو نحصلاب طي ةقورأ شو © تاناونالا

 سحالا لوا أهم صضرغلا ناكو 5 ماعد وأ ةلد_عأ لع ةعوق سمح

 ةيلمع ريسيت ارم دصق ىرخأ تادايز تفيضا 3 ؛ نماصملا ةياقو
 هيلإ جاتحا ام هَأ ىه اهانركذ ىتلا ءايشالا هذهو -- ءوضولا ء 5 95 8 . .٠

 مدجاسم ءانب ف نوداكلا

 تنذخأو ةلودلا تاعاتا الو 3 مراعش تناك ىلا ةوادلا قيرط ىلع مسرلا هب

 هذه ذكاف مهكوام ثلاث روصنملا بوق وأ ءاحو فرتلا نم اهلفخمب
 تاك اذكمو 0 سادنألاو ب رغما كولا ةئدس هدعب ند تيشو « ةروصفقألا

 « لودلا رئاس ىف نأيلا

 نأ ىلإ بهذ 1.2765 سنامال ىيجابلا قرمتسلا تنأ ىلع
 ةفيللا اهملإ أجلي ى ةعماجلا دحاسملا ف ديسشت تناك ةصاخ ةفرغ ةروصفملا

 ضرغلا نأب مليالو « تاءاتجالا نيب ةحارال وأ هباصأ ةرواشا ريم ألا "وأ
 ناك ربنملا راو# ةفيلخلا دوحو نأ ىرب هنأل هتياحو ةفيللا زييف ناك اهنم

 اصاخ ًاسرح دحاسما ىف نويحصتسي اوناك ةيمأ نب ءافلخ نا هلب ء هل ًازيع
 تاصو لا تاروصقملا نأ نوظحالي راثآلا ءاماع ناف لاح لك ىلعو . محل
 (بردملا) ةصاخ ةفرغ تناك ةروصفللا نأ همعز ىف سنامال ديؤت ال انيلإ



 ا

 هملاع 10 اهرك ذ 2 ىلا ةينبألا ٠ ند ءآ كانك نب

 ةدبألا كالتل 5 موسرأا نا 1 ايحا 0 اننإ لب كت 0

 نأ صا فرخ نتا ةيفاعلا فارع لونان كرتنن [ننق

 ادا تالا ”اذبب انا لك ا اطحو تعامل رق موسر

 لامعا ند الغ 0 و 4 هدي ةشأ ا لوالا نعمات

 همهفت ىذلا ىنعملاب ةراعلا

 50 5 رادع نأ لإ 13 ع ال نامل سند كاد عمو

 + فوسلا نسل اتكملا رايق نو درع اب مانت هنزل ايوا هذ

 ءاإ 62 | 56 : 4
 ناوإلاو ( ما موبرعالا نع دوخام نحصلاف : ىلوآلا

 ةروصقلاو « ةسينكلا ىف ”ىلصملا نع ذوخأم دحسلا ىف ىسيئرلا

 جارب ا ع ةدوخام ةرانما امني 6 لكي زحاح نع ةذوخام

 ٍ 3 2 م م 3 9 ع
 ىف دجوت ىتاا ةينطلا نع ذوخأف بارخلا امأو « ١ ” اا

 تسل ل ىلع ل015 ةينيندألاب ل ىبحسلا لاو ةسينكلا ردص

 ةراعلا نف : مالسألا فراعم ةرئاد رظنا (؟)

 ءانف وهو ىناهورلا تيبلا ىف ةيسيئرلا ةعاقلا وه : مويرتألا (0)

 هيف ىضقيو تيبلا فرمت رثك أ هيلع لطتو ةقورأ هب طي# فوقسم ىلخاد

 ( برءلا) ٌمراوز هيف نولبةسيو مهتقو نم ًاريبك ًاءزح ناكسلا

 نآلا اهب فرتعم ريغ ةيرظنلا هذه (©)
 ءزالا ف تاراناا نع «(ي هوكي عإ | لوزيرك ذاتسألا ةمك ام >ج ١

 ومأرب 81ه سازت ةععات أ [معابرع ةيمالسالا ةرايعلا نع هباتك نم لوألا

 ( ترعلا ) اهدعامو "؟8 و ؛ءاو "ذوو 9م ص



 « 59 » مثد ةمحوللا

 ةىصهاقلاب ىئ ابق كاع ) 5١ لكش 0

 بارخلا هني ىلعو طسولا ىف ربنلا ىري





 هدا

 م اما سام بغا واند# ىذلا ىأرلا اذنه لإ ةنئاج كانو

 .دوجولا ىف رهظي مل عوضوم ةيمالسإلا ةراعلا لوصأ نأ عقاولاف

 تالت ىرحالاب وأ مسا مدح أسم «ةفوماتلا لعج نأ كعب الإ

  ةالصلا ةماقإ ءانثأ ىف مهيوأت تناك ىتلا ةطيسبلا نك امألا

 .٠ ةراعلا ل نم ءىذ اهف هلأ

 حومطلا لإ مزاللا ىرورعلاب ةعانقلا نم نؤماسلا لقتناو

 له تمت سود لإ ام رس الاعا ةرخاذلا ةيضقلا ةينألاا لإ

 نام مور يملا ليقع ساع عبو ب رطبا

 نك ىلإ ةنانلا ةنعللا يونا هيكل انتحر ةدتزسلو

 ضمي مل هنإف لاح لك ىلعو . نيماسلا نم ظعألا داوسلا اهايحي

 :ةنيدلاب هدب سم ءأنب كيعأ يح ةئس نورشع ىنلا ةافو لع

 5 رحملا نم متاعدو ناردح هل 0

 .ةبق تديش ىداليلا عباسلا نرقلا نم ة يقل فشلا ل

 .دق رمع ةفياخلا ناك ىذلا طيسللا دحسملا نم ةب رقم ىلع ةرخصلا

 .ىأنب ىو * 7 لح ةيس برعلا اهدعتف أ كعب سدقللا تب َُق هأئب

 محض راف

 .. ةيمالسالا ةزاهلا ةأشن لوح عاق لازي أل ىذلا ئينعلا لذا

 جاحملا ا ىرحالاب وأ قل قرحح ءانب ةرحصلا ةقو

 ع

 :اهدنع كعص ىلا نأ نودقتعح 1 ةرححصلا لود همك نوذوطي



 د اك د

 دا وا راكم دوو ماب ف وعلا 017 حا سلا

 3 دإ كالذ لعب 0 ىلا كح أس ذا ىف 00 اهممر نوماس للا

 3 م نع نودعم نوداكن اي لقألا لع نورق كا و اولظ.

 ضعب بهذ مث نمو . حوتفما نحصلا ىذ ليطتسملا عماجلا

 ا نسوا دولا قاوم ا هلو يقول امانا

 ةينثو جذام نع ن ويحي عانصولقت « ةتحبلا ةيطنزيبلا نا كاملا

 :يااسلا فاما و وقنا مهمعز ىف تربتعاف ةيحيسم وأ

 ىف ىلا ضعب م و هيهوج ىف ىنرعلا نغ هلا قاطت ن . ًامامت جرم

 « سدقاا تيب فيرعلا مرخلا طسو ىف ةرخصلا ةبق 2 6

 ماقأ دق ناك ىباثلا ةفياذلا نأل ر < عماج مسأ نايحألا ضعب املع قالطيو

 هضاقتأ ىلع ناورم نب كلملا دبع ديش بشالا نم ارد ىلصم اهعضوم ىف.

 ةسيئك لستم نمثم لكش ىلع ةرخصلا ةيقو . 55٠ ةنس ىف ىلالا ءانيلا
 ةبق هقوف ءانيلاو . ةيك اطنأ ىف نايئتسد روطاربمالا اهديش ىلا ءارذملا:
 ىمهذلاو رضخألا ن نين وللاب ةريبك ةيفرخز تاعوضوم اهبف ءاسفيسف اهبطغت ةيلاعا
 رجح وأ زيها ماخرلا نم ةمخض ةدمعأ نم ةرئاد ىلع لو ةيفلاو

 ةش ناورع نب كلما دبع ىنع دقو . ةيهذم ناجيت تاذو رم ذخألا قاهسلا

 تناك نيح ابهبلإ ةكم نم جحلا لوحي نأ دارأ هنأل ةدئاز ةءانع ةرخبملا-

 نأ ىبوقميلا خرؤملا ىور 0 9 دينزلا نب هللا دبع هسفاتم ب ىف ةيعكسلا

 هل ةعيلا ىلع م يهرب ناك رييزلا نبا نأل جسبللا نم ماشلا لمهأ عن :م كلملا دبع

 وهو مارخلا هللا ثدي جيح نم انعنع : ا ديعل اولاقو ىلا حيض دقو»

 لوسر نأ مدحت ىرمهزلا بابش نبا اذه : مه لاقف . انيلع هللا نم ضرف

 قدحسمو ماركا دحسملا : ىدداسم ةنالث ىلإ 5 كلاحرلا يشق ال ) : لاق هللا

 ةرخصلا هذهو « مار ىلا دحسملا ماقم موقي وهو ( سدقملا تيب دجسمو

 ل موقت ءامسلا ىلإ دعص امل الع همدق عضو هللا لوسر نأ ىوربي لا

 (برعلا ) ةيعكسلا ماقم
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 ديال كلر ع نلا اديض نركب نأ لكس فأر كلذ
 قا يعبر كوي 5 كرفان مقاولاف . هيف غلابن الأ

 ىف اهيلظفحو ةسدقلا ة ةرحصلا ص اظعت وهو : نيعم صرع ىلإ ةعاضلا

 دنع كالذ لبق ةسدقم ةرخصلا هذه كك دقو را

 اكشن لينال هازارد سلا "لع ةويلا هيعو نيالحلا

 لع ةيوتحلا ةرويشملا ةيحسملا ةييدككلا لب لب +« فاد هان

 ةبق هيف تماق ىذلا ناكملا نم ةبيرقلاو . "" سدقلا حرضلا
 وعيا ةعسأو هب رخص ةيبحضش طسو ُْف ع رخل وهو : ةرحصلا

 دحح_بسملا نما فرعي كلدعسم كانه ناك كلو . في رشلا مرثا

 دادتما لع مفرو ( ةردصلا ةيق نم هب رقم لع كيش دقو 1 ىصقالا

 كقعمو ضماغ #4 راثو 4 م.دق لوعسم وهو 5 ئسيرلا اهروغ

 , هثحبل انه لاجملا عسني ال
 ريم ًارصنع ةبقلا مالا ىف ًايئاص أيأر برعلا رهظأ دقو 7 3 ص رو

 اهفرع ةبقا نأ هيف بير الامم نكلو فيرشلا ماقلا اذهل

 وعنا هيل ناو هوحا كلاكو مهلبق نم نويطنزيبلاو نامورلا

 مماوجلا مي .ىصت ىف ةيناث رهظي ل ن تلا لكشلا نأ ظحالن اذكهو )١(
 مرحلا ىف ةسدقملا ةرذصلاب طيحيل ةمءالللا لك أن مالم ناك هنأ ةيمالاسألا

 0 وأ ناك اكيليسابلاب فورعملا ةيحيسملا سئاتكسلا ميمصت نكلو « فيرعشلا
 اساسأ نايحألا رثك أ ىف نوماسملا هذا ىذلا وهو « ةيمالسالا ةداملل
 (فرعلا) مدحاسم ةراعل



 سا 488 د

 . سدقم ناكم وأ يرض ءاوبإل تديش ىنلا ةينبألا ىف ىساسأ

 مهدحو اونوكي ل تاه ولاوبف امورلا نأ ىلا قيقا ا لع

 بصن ىذلا 9 قكسف وج رتش ناف . بايقلا ةأئب

 ةناقلا ىف ةنقلا نأ لإ يعل مارت اللا قوتشلا نينا قايز يفق

 اهقرش ةمقاولا يلاقألا ف نأ قركمأا يسال تاك يق يكل

 اتم تاقتنا 3 نمو ةطنزيب ىلإ ةيئيمرأ قيرط نع تاقتنأ 9

 اسؤنلاو ناقلالا وذل ةيهيز ل15 جيكملا ةناعو

 اومدختسا برعلا ثرأ نم مغرلا ىلع هنأ ىرت اذكهو

 نوسبتقي كللذ ىف اونوكي مل مهئاف ءانبلا اذه ىف ةرم لوأل ةبقلا

 0 أ لمت لب مسسسسسم م ةينامور وأ م ةردعدسم ةريم

 نانا هيك قيوورعاا هنو وا دوم كسا يق

 تباثلا نمو . اهنم ةب رقم ىلع عقت ىتلاو مجحلا ىف اهيواست داك

 سانك نيطسلف ىف تناك 5 ليروط نمزب عباسلا نرقلا ةياهن

 ةئمثم ةيلبأ قوف ةماق بابق تاذ ىأ ةرخصلا ةبق عون نم

 نتي طنا رطل قف 6 دفن اونا نين اطار نكنلا

 تاحتف نتارقاوب ةنياقادلا ( ىاوبلا). نساردألا تناك ات
 عيمج تناكو . ةيرئاد فصن ذفاونلا

 نامل رطل

 ىف تءدختسا ىلا دمعلا

 )5129 )1١عمات ةاكأ, هم. كأي م. 27 ظنا .1







 ومها

 تنك دقو ةفيققلا نابل يشم ةعدللا قوبل كلن

 نم اهناحيت الو دمعلا هله نادبا نكن 9 نمو ٠ ةيحيسم وأ

 كاع صعمب أهصعب لمعلا ناحبت لصتت كلاقو . كدأو زار 25

 نركب نأ ليقحا ينوب يدي فك ادباورب ارتألا فب

 ىلا لرزالزلا تاره مواقتل 0 لق ةيبشلا طباورلا هلو

 ةوق نع ةماث ةقث ىلع اونوكي مل نيئانبلا نآل وأ عاقبلا كلت دوست

 ةداتق نر فر اننا ف اههراف عيباردالا »لالا

 اهتاذ ةبقلا امأ . ةيطنزيبلا ىنايملا ىف مدختست تناك طباورلا

 ىطمغملا عييجللا نم اياك ةديشم ضو نيتقبط ن ل 1 تب ف

 602 ع قر :
 شوقنما سدا نم ةقيطب لخادلا ن مو صاصرلاب جراذلا نم

 اك ىتلا لاحلا ىلع تسيا ةرخصلا ةبق ناف لاح لك ىلعو

 كرا ا ياررمل نق راطز بك 1 لفع اهنانإ يق ن اليف

 راك 1 نكلو « ةبقلا هيف تينب ىذلا رصعلا ىلإ عجرت نآلا اهف
 امبمو . رخأتم رصع ىلإ اهدهع عجري ةيقابلا ىرخألا فراخزلا

 لا رأوا اةريغا واحلا هن نورت اذان زوق ف

 لايعتساو ةيقلا لاعتسا ىف سدحنت اهئانب دنع ةرخصلا ةيق وس دليم

 ل دوب سنقل وب ارز 31و ةريزلادلل ا كزغت ىناوقألا

 ةرخصلا ةبق نع رعوربعإ| لوزي رك ذاتسألا هبتك ام محار )١(
 دباب ةانقازرورو ةييمالسالا ةراعلا نع هبات 0 لوألا ءزحلا ىف

 ( برعملا ) معطل ععاانلع
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 نكلو . ءانبلا اذه لبق ًاريثك ةفولأم نكت مل ءاسفيسفلا نأ أضيأ

 :يفطالو اوراا انوع امارتعا 6 مل ىرئادلا فصن سوقلا

 مادختسا نأ 5 مادا اذه ققلا لف انور سلف

 مالسإلا لبق افورعم ناك ءاسفيسفلا

 نق رادلا يماقرتلاو ةرفللا قير نق سيمو

 نينسلا ىف ىنب ىذلا قشمدب عماجلا دجسملا ةيمالسإلا ةلالا قف

 ىف ىسيئرلا ناونالاو . ( < لكسش ) نماثلا نرقلا نم ىلوألا

 لطت ىتلا ساوقألا قوف كيبامش هيف 0 حانج ددعسما اذ_ه

 . ةليدع عماتلا اذه ىف ةديدخلا ةب راعملا هاوظلاو . نحصلا ىلع

 داواهو, اهبعمو تاطالب ثالث ىسي أ هما الا نقر

 . ةيق اهقوف 1 وقت ةضرتعم ةطالب طسولا ىف اهمسقت ةلمقلل هب زاوم

 ىبوذملا طئالا طسو ىف أ ةيضرتملا ةطاليلا هله فرط قو

 ىتلا ساوقألا امأ . ةكم هاجتا نيعي بار موقي ىسيئرلا ناوبإلل

 عونلا نم ساوقألا هذهو . ماعد ىلع ةلودم ىهف نحصلاب طيح

 ةرايعلا نذل ريم نوكي .نأ هل ردق ىنلاو سوفلا ةودح ةيشيب ىلا

 اذهو . روهظلا لك هاظ ريغ ببسل ىمالسإلا ملاعلا ىلرغ ىف

 قون“ اددمو ا ارم الغ قينرك نا ضاوتألا نم علا
 . ةدمعألا ناحبت لععأ نم ةرشامم 0 ام ىرن نيتلاملا اتلك

 سيلو ًاريدتسم ساوقألا نم عونلا اذه ىرن قثمد عماج ىفو



 «؟8 » قمر ةصحوللا
 ا

 قشمدب عاجلا دسملا ب ( 5+ لكش )
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 وعرف لت ارقلا قفا ةوتللا وأ يضل يئارقألا قوات ادي
 عقتو . ةرئاد فصن لكش ىلع ىواعلا اهؤرج ذفاونلا نم فص

 اياوز ىف كانه ناك دقو . دوقعلا نم دّقع ىلع اهنم نيتذفان لك

 ا جور للخاد ىف عماجلا ىنب ىذلا 7عمدعموو ديعملا

 .قبي لو ناذألل تا الك نومك هيزتلا ناك ةنافوز
 دانا قاما يونا يدنا وانا ندعوا الا

 .فراخز دحسلا لخاد ىف ناكو . رخأتم رصع ىلإ مجرتف ةيلاخلا

 كيل ا ا ريلي + ايووسلا ورحل نونو
 نولملا جاجزلا نم ذفاوث هيف

 ماظنب ا عماجلا اذه ىف بيرغلا ميمصتلا ناك انو

 دك 6 ل وللا ل للا ووو سايد

 .قاورلا اذه واعت ىتلا ةبقلاو ةلبقلا قاور ىف ةضرتعملا ةطالبلا لاخدإ

 ىتلا ةلبقلا ةيمهأ راهظإ ىف موقلا ةبغر هيلإ ثعابلا ناك امير

 ىف ةرم ثلاثل كلذو - عماجلا اذه ىف باري اههاجيا ددحت

 .ةركف هناذ ىف بارجلا ناك امب رو . "7 ةيمالسإلا ةرامعلا خيرات

 راشنثا اهيف رثكي ملاملا نم ةعقب ىف لمتخلا نم هنإف ةركتبم
 خيش كاذب ىنربخأ 5 ) بارحلا نوكي نأ نويعلا ندا رع

 ,مماج ىف ىلاثلاو ةنيدملا دجسم ىف فوجم بارخ لوأ ىب )١(
 طاظبقلاب روع



 2 دكا

 أاملنع هدو ا ىمعالل رسستيل ةيلح كش ىلع ف ) 3 2
 عمت ع

 م اضيأ نييحا ندو دحسملا ناردح لوح هقب رط سس يدا

 نيا هاو ارح وياها وق نوال اة ةنوكم نأ اوف

 امأ م55 0 دبس قلاؤأ ةمكلا والص ق .لحبو"

 قوف ةرودح ثدحو كمف سرفلا ةودح 6-0 لع ىلا ساوقألا

 ىف اهروهاظ نكلو « مالسإلا لبقام ىلإ عجرت راثآ ىف رخصلا'

 كالتل اهيف ترهظ ىتلا تالاملا مدقأ نم نراك قشمد عماجا

 ةدعيكت 35 ١ راعم ةفيظو ساوقألا

 ىكل تيه 5 ذ صضماغ ريخف ةيدمملا نم ضرغل ا امأ

 لعلو « ةالصلا ىلإ نيئمؤلا نذؤملا هنم وعدي افون 0 1 نو

 ةداعل الباقم نوكيل ناذألا اذه ثادحتسا ىلإ اودع نيماسلا

 مادختسا لبق كاذو ةعرقملا قد ةدايعلا آ ةوعدلا فق نيحيسما'

 د ريغ م قاوألا خفن ن ل دوهلا هداتعا امل وأ 6 سيقاونلا

00 
 6-0 0 ىف ةيدنملا د ةرانلا ناسا لاسر

 0 ىزي رقملا 0 ذأ نذ 0 ىلإ أه رعت ا لوأ لعل 000(

 عماج 0 قدعل | رمال ُْف ىراصنألا دخت نإ ناموا هقدر لع مالكا

 طاطسقلا ىف ىذلا دجسملا ران ءانتياب سعأ » ىلاولا اذه نأ بتك دقن ( ورم

 اذإ رجفلل اونذؤي نأ مماجلا 00 ماو دسار تقاو ىف اوك نأ ساو

 ف اوغر هذ اذاف ؛ ىلدالا ف"يصت ىضم
- 

 ىف طاطسقلاب نذّؤم لك نذأ مهماذ

 ماخه نن دياع لاقت , يدش ىود 30 ناكف ةعيهل نبا لاق ء دحاو تقو.

 : دلذ نب ةمأل ىدزألا.
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 ةنيدم 2 عماجلا كدعتسملا هيدا غض نالل ةيقاب ةيدام مد و

 تينب ةنذألا هذه نأ تباثلاو . سنون نم ةبرقم ىلع ناوريقلا

 جرب نع ةرايع هو ( 7040 - 74 ةنس ) ماشه ةفالخ ىف

 تافرش هولعتو « عفترا انك دانا قي واكو محض عبرح

 جوربلا نا معص وأ ىتحو ٠ رخاتم رصع ف اهذحا ىفب ناقباطو

 اذه كدا ىلا قذاللا لوا تناك قدنف عماج ىف ةعبرألا
5 َ . : . 

 ةب روس ىلإ بست نا ىلإ ةحاح 2 اننا نظن ائساف 4 صرغلا

 .٠ ناو ريقلا ةنذأم لكم ادد طيس ءأنب ةأشن نيعم ءاقإ ىا ل أ

 سوقطلل ةمزال ةرورض مامأ ةريخآلا ةنذألا هذه ةلاح ىف نحنف

 عماج نإف كلذ ادع اهفو . قيرط طسأ ىف تّدس ةينيدلا

 يلايملا نم نوكي ام نسح اك ىضأف أن ددعم تكحأ دقأ

 ىلاوغلا اهتيزي تهال' م5  اهودكاسو داليلا هب هاتف

 ناذآالل مماوصلاب ردجأو تاحلاص بقانم نم كا و
 نارلاب قلأ ليلاام اذإ اهيف تاوصألا فوات ن'اك
 نائما فات لك بعرأو يود هطلاخ دعرلا توصك

 دجسمأل ةماسم لعجو لاق ناذ"الل مماوصلا ءانبب هسعأ ةيواعم نإ ليقو

! 

 ث ةنيق اهلمع نع لوأ رهو ميرألا هناكرأ ىف عماوص ميرأ عماجلا
 ؟48 ص١ ج ططخلا

 عمماوصلا هذه ةركف نأ حرعوربعإ] لوزيرك ذاتسألا ركذ دقو

 ناك ىذلا ىنثولا دبعملا ناكرأ ىف تناك ىلا جوربلا ةعب رألا نع ةلوقتم
 , ةنيدملا كالت عماجلا دجحسملا هسيف ماق ىذلاو ء قشمدي هيف نوابعي نوماسملا

 . هيقفلا نبا اهيلإ راشأ م مالسإلا ىف نذ ام لوأ ج وربلا هذه تحيبصأ دقو

 ىلع ةلالدلل ةبقيرنإ ىلاث ىف نآلا يح المعتم ( ةعموص ) ظفل لازي الو

 (برعملا) ميلاقألا كلتىف لكشلا ةعب ص كلذ نعالبيضف هو ء دجاسملا تارائم
 ( مالسالا ل م2 دحاو (



 مدس ااا

 ةقايدد هنا قياس تو ١ يمال ادوناتل ا ق1 سن اورقلا

 خبصأ ىنذلا لكشلاب ماع هحو طفت لازال هنكلاو ةديدع

 ق ةنوتيزلا عماجو . عساتلا نرقلا رخآ ىف هئانب ةداعإ دعب هيلع

 دجسملا عونل قئاش ميدق رخلآ لثم/#» ةئس ىف ديش ىذلا سنوت

 ناني اعافتزإ ةهقتارخ نئارقأ :ييةترام (كاناق و5 عماجلا

 يقع لكك ناعيلا قرفو . ةعل# نع ]هع اف: نعو ناع

 ته وش دقلو « ةيبشخ طباورب ضعس اهضعب لصتت 0 (لمات)

 ةعدقلا هيمالسالا ةينبألا نمأ ًاريثك طباورلا هذه لئم

 يذلا ١ ين اسسأب ةيطرق 3 ق عمأ احلا دحسملا كلذ دعب 5

 ىف دحسملا اذه ةحاسم ا دقو المك ةنس هلاثب ف ”ئدب

 نأ اكعامتا ىف نك لوألا هادم مت رك اننا نرزلا

 هسارذ ةعاقلا فلبأ اهيردنالإ :قمألا هيما ةئرع لا دفا

 ايو ف روقان دهيطلا# هز لاطملا لمويشفاو

 ةيمسأ رثلاب) جانوعز اهعجو خمطوعربو ةينيتاللاةملكتلاة رت « 3 5(1»2)

 جان قوف حول ةراعلا نف ىف لمخلاو ( 2 عءادزدزع ةينالألاب و ةطووم

 ىف ًادحاو سيل هنأ ىلع ( جرمارزمهوبع بتعلا لمح ىلع ةردق هديزب دودعلا
 ران 1 كانه ايي دحاو ءىش اهيف لمحخلاو جاتلا ةيرعصم راثثآ كانهف « ةينب ألا لك

 . لالا عورف وأ ىدربلا ان ” والا سهز نم جان لمحملا تح اممف قرد

 7 ىف وهف ةدمعألا ع عون فالتخاب ليلا فاتنييف نانويلا دنع انأ

 أ اميب ةيلح هل كينويلا دومعلا ىفو + ةفرخز هيف سيل طيس كيرودلا

 فرقا قاروكلا هولا ىف فاعلا نيكو ا[ تن







 سو

 اهنم لك ىف كئاو اهلصفت ةطالب ةرشع ىدحإ ىلع ىوتحي

 خلا ريا هتان سالما مان كانو دولا نورد

 . اهملإ ةراشإلا تقبس تالاح ىف ثدح ا ةعدقلا ةينامورلا

 ذا نركب نا يصف عه واف مجحللا ميظع قاورلا ناكو

 كندا "1 لوفت لاك واف اورا اذه ةحاشيو هذا ويسأل: للا

 لوصللا ًارسيتم ناكىتلا دمعلا عافترا نم ريثكب ىلعأ ةقيقحلا ىف

 ةودح لكش ىلع ةيداع ساوقأ اهولعت تناك ىتلاو اهلع

 ىلعأ ىوتسم ىف ساوقألا نم نا فص ىنب مث نمو . ناصحلا

 دس لا دقوا ن1 هللا لوألا ىنارثألا قرت زم

 ةميدقلا ةزهاحلا دنملا لامتشا عترأ دنع اذكمو د. نت زاانلا:

 ؛ ةيطرقو ناوريقلا ىعماج ىف كئتاوبلا لكش نيئانبلا ىلع لمأ

 0 دعع مادختسا وأ رجالا وأ رجلا نم متاعدلا لاعتسا 5

 قمر انملا يك ناك الا لع ون ديب عنصت الوط

 عماجي طيح تناكو . ةبيعلا لئاسولا هذه لثم نع ءانغتسالا

 كاوب كانه تناكو « ةعاق تاماعد اهدنست ةيلاع ناردج ةيطرق

 نحصلا لوح رود

 ةدع تينب ثيح ةرب جلا ضرأ لإ عجر نأ نآلا انيلعو

 ييلقإلا اذه ىف ةراملا زارط هب زاتم ىذلا دام

 عماجلا دحيسألاو ةئيدلا كدعسم نيب لاشتا ةماح عماوجلا هذهو



 ل سم

 ةيقارعلا دجاسملا هذه مأو . رصم ىف نولوط نبا هانب ىذلا

 تادف اوما او ةنراو نيقيحا هددت ع

 راهعلا ل ىف ىر# 2 اهلكو . ها اننا ١١ نرقلا طساو / نان 'ايلاتل

 . ةعماجلا دجاسملا تاومصت اهلك اهفو ةيئاساسلا

 نا هعمل ود نماللا نرقلا ا ل ا 4 00

 0 دوررج ةسنالا هتنصو ىذلا 5 لدم امأ

 ةيمهأ هل نإف هنع هتيتك ىذلا فلؤلاىف متم و 6عاسبلع 8عاا

 نموا كلل ذ هددت اغن ةيادن ف: يردتلا سوتلا يفزع األ ةضاغ

 . ىل رغلا ىطوقلا ةراعلا نذل اماه أزيمم دعب امف راص ىلا

 نقال يوتا قيس ةدنابئا للا الان ع فالا دوقلاو

 نأ ليتل هز يدم ننا ىلا ايوب عدت كمآ ١ علترلا#

 لبق تمدختسا دق سرفلا ةودد- لكش ىلع ىتلا سا دا

 ةنروسلا سئانكسلا ىف اهنم ددع كانهو « ةرب لا ضرأ ىف كلذ

 ىلاوح ىلإ اه راث - »ىلا نآذرو قنا رضق ةسنك لن

 ةنيدم ف ساوقألا هذه نم اينانون الاثم كانه نأ اك هد4 ةنس

 نياودألا صون يطيح ا دعس ىف ربو اانن القرا ل 6051و"

 . 815طةئاه ىتْتْلا رصق ىف ام اليلق ةعفترمو ةيبدم ةيواضيب

 )١( 8ءاأر, 2ةلوعع ةطم 81هدوالع رظنا .1 .©

 ). 1914اناعطقأت للم ( 0مل,



 ول سس

 ىلع فاد ىلأ دحسم ىو ةقرلا ةئيدم ىفو دادنب باب ىف هنأ الإ

 ععبصأ ىذلا ءانحنالا كلذ سوقلا ىف رهظي اساس نم ةبرقم

 نماثلا نرقلا رخاوأ ىف ميبصأ مث . دعب ايف ةيمالسإلا ةراعلل ةزيم

 دجوب ىتلا ةيبدما نءاوقألا ةاثمأ اأو . ةربزملا دالب ىف ادلا

 ىف مدقلا ف قورغأ نمز ىلإ اهدهع عجرلي ىلاو دنملا ف ع

 . حيحصلا ىنعلاب ةب راعم ادوقع تسيلو ةباصلا روخسملا ىف ةروفحن

 ةيخي ران ةميق وذ مجحلا ريبكص ارماس ىف عماجلا دحسملاو

 ف 0 ةدعادلو ةلبقلا هاا ف 3 قاور ىلع ىوتحيو ةميظع

 نكر لك ىف قو . ةيقابلا نحصلا بناوجي طيح ةيبناج

 جاربأ 0 ةريدتسم جاربأ 0 ناديا ةقاودح قاكرأ

 ةريغص ذفاوت نم فص ىب ونجا رادلا ىفو . ةريدتسم فصن

 ةرهاعلا هذ دورك نأ ليعحا نووي ضريففا كاد اسوكز

 دق  ةبطرق عماج ىف ًاضيأ تدجو ىتلا - ةماحلا ةيراهملا
 لاه كلذ ىلإ بهذي 6 ىذوبلا رصعلا نابإ دنملا ىف تأشن

 كانت دوجو ىف لضنلا نإف « ًاحيمس اذه نكي ملاذإ و ."1” طلوبعلا
 ةديوووو الا ةراقاو انا اعود فاو فالك لف نينا رفألا

 تاذ ةيرامعلا ىهاوظلا نمو . ( 55 لكش ) نيماسلا ىلإ مجار

 ان. 8. آوكععأأ, اصلتقم معا 16عاما" رظنا )١(

 ( هم ءلتاتملت, آمالها, 1927) مرت, 82-6,



 دس مع سس

 قلو ةيلار تكف قاورل 0
 م |! اذهرببك لكعلا انهي دج هيبشب (1 نرشلا) ىربز

 نود ) صوصق تاذ دوقع نيب ةنراقملا جذاع د 5٠( لكش )

 ( مسرلا سايق ةاعارص
 (موع ل م45 ) مماحلا دحسملا ىف ارباب دس |
 (والو سس 5 ) عماجلا دجسملا قاور ىف ةيطرقش كلل ب
 لوح ) ان رشي [2 06)50111618 نيريتوسال ةسينك ىف ح حج

 ( ١566 ةلس

 ( ريع عبارلا نرقلا ) كلوفرونب 0اهإب ىالك ةسيئك ىتبا د



 كل ا

 نم ةعونصملا ماعدلا مادختتسا |سماس دحسم ىف ى ريكلا ةيمهألا

 اذهل تامستتما ىتلا ةعدقلا دمعلا نم الدب كلاويلا لخل رجالا

 1 مااعدلا هذهو . نادإبلا نم اهريغ قو ةبطر 5 ىف ضرغلا

 ةدعأ ةعب رأ اهنم ةماعد لكسلو ةعبرص ةدعاق ىلع ةعاق لكشلا

 ةلصتنم دمعلا هذه تناكو « لكشلا ةنمشم وأ ةريدتسم ماخرلا نم
 سوقانلا لكسش ىلع اهناجيت تناكو ةين دعم ريماسع ضعبب اهضعب

 ىبرغلا ةراعلا نف ىلإ | تاقتنا ةريخألا ةب راما هاوظلا هذهو
 ىف مث !سماس عماج ىف انديش نيتللا نيتينوزلملا نيترانلا نأ ىلع

 0 كرف روطت فا ني اكلم 07 نولوط نبا عباج

 طنا اذه ىلع تارانم اهدعب تأت مل هنأ ىأ ىالسإلا

 ( ملا/* ةنس ىف هاب دقف رصم ىف نولوط نا عماج 2

 ف هتيمهأ ا :١ 00 نم ريكا هفصو تي لق

 0 اني صقنلا ضعب تصقن دق ةيمالسإلا ةراعلا َ دا

 كا رع ةينب ١ ضانس ب هدو هوو هفا ةطاملا ةئ وامل وهاوظلا نظفي

 داكب ريك عماج دحسم نولوط نا عماجو يم ديف مدقأ

 كئاوب تاذ ةقورأ هب طيح نحص هيفو « لكشلا برع نوكي

 :ئردألا ةقورألا نيزينك ربك ا ةلبقلا قاوزو ( 0:62:

 31مم 20مم مر ابن [ععاب نع بأت ات نءثلاثلابابلا محار ثتللإ ذ
 (4 5227 عبط ) . لصفلا اذه فاول



 مل | دس

 ةقوشكم ةيجراخ ةقورأ جراذلا هروسو عماجلا ناردج نيبو

 لبق ةيمالسإلا ةراعلا ىف اهرب ل ةرهاظ هذهو « تادايزلا ىمست

 كم ةيفرخز تافرش ةيلغو ادع محض ىجراخلا روسلاو دا

 تاذ راوساالل جذومب لوأ - دعب امف رهظيس اك اهرابتعا

 كانه نأ فورعلا نمو ) ةيطوقلا ةراملا ىف تافرشلاو ذفاونلا

 نقلا دفع ةياؤوتشألا ةزاقلا ىف كترهظ تافرشلا دن ةنانخ ًاءارثأ

 ىف تافرشلا تمدختسا دقف رصم ىف امأ « داليملا لبق نماثلا

 عماجلا ىف روسلا تافرش لفسأ ىفو ( اذ# نم مدقأ خيرات

 هذهو « ةيببدم ساوقأ لكش ىلع تاقاط نم فص قولوطلا

 لك لصفيو ؛« ةمرخغغ صخلا نم كيبابش اهبلع بك ع تاقاطلا

 ضرفت كاذ' اييوكرو ةنسدقا فايد ربات ىلا نعت اينما ةقاط

 ىلع ةلومحف مماجلا كلاوب امأ . ةزراب فراخز اهيف وأ ةديدع

 نم دومع عبرألا اياوزلا ىف اهنم لكل « رجآلا نم ةمخض ماعد

 طيسب ءانحا اهيف ةببددم ساوقأ مئاعدلا قوفو اهيذ جمدنم « رجآلا

 قو اذكعو سقلا فلي سردلا هود رقت اوارع يذلا

 نم ديشم ىشللا حطسلا ىوتسم ىلإ ةالعأ نم هلك دحسلا نأ

 انكم و « ةفرشزم ريغ وأ ةفرخ نم صخلا نم ةقبط هوسكت رجا

 نسح دش ىز روتكدلا رصم ىف ىتالسالا نفلا باتك نراق )١(

 ( برعملا ) كا دس ا” سا







 ب ١ ضلي تت

 نم زارطلا قارع ىنولوطلا عماجلا نإ نانئمطاو ةقث ىف لوقت نا

 تناك دادغبو !اس ىف جذامت نع ذوخأم هنإو هوجولا لك

 هءايش ىف نولوط نال ةذولأم

 ' ىرخأ رصانع اهرك ذ ىم ىتلا ةيراهملا رهاوظلا قوف كانهو

 يق يقلل نورت ركل ا اانك رة ديو

 ضارغأ ىف ةباتكسلا فورح مادختسا ىف ةراهلاو قدما ابق

 تدل فراغا اد فلا نيمادللا يوسع نزع
 نوكتت ام رثك أ ىهو ةرداظلا حوطسلا. لك قوف اهارن داكنو

 حاولأ قوذ ًانضيأ اهارث اننكسلو « ضيبألا صحلا قوف ةعوصم
 فراخز هيف بارع ىولوطلا عماجلا قو . فقسلا ىف بشملا

 نحصلا طسو ىفو ؛ هلائب دعب تاريغت هيف تثدح دقو « ةرهاظ

 ( ةيبشخ ةبق هواعت تناك ىذلا ىلصألا ءانبلا ىف تسيل ) ةراوف

 فقسلا نم ىلدتت ةمخل حيباصم كانهو

 مساتلا نرقلا رخخآ نيب ام ىلإ اهدهع عجري ىتلا دجاسملا امأ

 ترا تمر ك فهنا لف لف شع ىلاثلا نرقلا او

 «ءسعفلا اذه ةيفافت ةيرطاةينبألا بوم اريك نأ قالا

 ةب راهم راكفألا ضعب اوستقا نييديلصلا نأ هن سلا نم نأ اك

 ةيروس ىف ءانبلا نف نإف ورغ الو « رصمو ةيروس عالق نم

 ةسناعلا ةيورطا نق لاك قوس ل لضو دق ناك ةينضرأو



 هع ١ را اس

 رافعا ءماهل لوم يعل نيب روألا مادختساو .٠ نور . ١ 4 د 5

 أ“ ىلا 282 (ر0عواتنعأأ كو دات_سالا سرد دقو

 "0 ةرهاقلا ةعلق نع هفلؤل ليذ ىف ةيراعملا تايب رشملا لصأ
 سع

 اعد اهدروجسو لبق نوال ةرسالفلا هل ةلذمأ ركع ودا

 ةعيس وا ةلثمأ ةتس ةرشعلا هذه نيب ا ىلإ اشو يوت

 1007 ناك عون نم ةب رجح قفارص الإ ةقيفحلا ُْف 1 م

 ىلع عونلا أاذ_ه نم دحاو كائه لازب الو ةثيدحلا روصعلا

 55 001 عزب قىروح ةئيدع ردعبلا َْف لخادلا ىشحلا فيصرلا

 ىتلا ةيقايلا ةثالثلا ةلثمألا امأ . ]وهرب ىمرخ ةربزج لانعأ

 اهعدقاف اهريغو ماهسلا ءاملال تمدختسا دق ن 0 نأ لت

 لق ىأ ىداليملا سداسلا نرغلا فصتخم ىلإ هي ران مخ 0

 براقتي ماعد دادعإ م/[قعطأءواو ورد ةراملا ىف تايبرعملا 00(
 ةحتف نيتماعد لك نيبو « ةزراب ز>اوح اهقوف لسمو ضعي نم اهضعب

 ماهسسلا بوصت نأ نكع روتسم بابب ةلوفقم ( /81:1عمانإزو ةيسن رفلاب )
 اوعضيو ناردحلا تح اورفخم نأ نولوا# نذلا نيرصاحلا سوءر ىلإ هنم

 نايلغملا ءاملا وأ تيزاا مهسوءر ىلع بصي نأ ًاضيأ نك ام مغللا اهتم
 لح ةراملا ىف تايب رسعملا هذه تلح دقو « ةيذؤملا ءايشألا نم كلذ ريغ وأ

 8 عاعارعو (طر وتل ءعد) وأ وان »امو ىمست تناك ىلا ةيبغحلا ةينبألا
 ضرغلا سفنل لمعتست تناك قلاو

 8نااعام لعان [مدانا نأ [ءعمعمأاو ىف ثحبلا اذه رهظ (؟)
 0* جمعا ةماووتنع 0 عداقلع وأ. 0111 ((ةن“خه 1024)



 نا

 دا

 -4ح/اعراما نوينقازيل فيئليق رصق ةباو لس ( دم سصش )
 ( رضع عيارلا نرفلا ) تافرش





 ا مس

 لوزي رك ذاتسألا هيف رك ذ ىذلا خيراتلا دعب و . مالسإلا مايق

 ىف ىتالسإ لاثم نع مههعل 200200

 ىلإ هخي ران مجري و ةبروس ىف ةفاصرلا نم ةب رقم ىلع ريخلا رصف

 باب قوف ةب راها ةرهاظلا كالت نم نالاثم كانهو . ماال؟9 ةنس

 : را نم نوءانب ةرهاقلا ىف هانب ىذلا ( ١٠م7 ) رصنلا

 نه ابرض اتناك نيتيراعملا نيتيب رشلا نيتاه نأ ىف بيرالو

 اهو ( 7 لككش ) ةنيدلل روس نع عافدلل ةدعملا تاماكحتسالا

 ةلثمأ نم ووو ىف فرع ىذلا مدقأ نم ةئنس ةئأم وحنب مدقأ

 0قئعمب 0هنااهعم راياجواش ىف كلذو ةبراعملا ةرهاظلا هذه

 طلوحسا عل شتيورواو )0 امكز ©طةاناامص نويتاشو )0 (١84

 ريظي اذكهو . ( ١١و ) ام ءعواعم رتسشنيوو )/١١(

 نم ةيرامملا ةرهاظلا هذه ةركف اوراعتسا نييبيلبصلا نأ ايلج

 خا م نر نكمل نكملا 000 رعلا

 متاعدلا نم فص ىلع ىنبت ىتلا ةيرامملا تايبرشملا ناف ءىش

 ةيسارفلا روصقلا ىف ادج ةقينأ ةرهاظ تحبصأ نأ ثبلت مل

 (58 لكش ) رشع عبارلا نرقلا نابإ ةيزيلجتإلاو

 رتب رع يدر ودخل ركل باك عدزادأ فلانه

 ناخذ لإ ةدلقلا عناب نت العزل الدجل نس ودك: وو

 ىذلا ودعلا نكم ال ىكل ًابوتلم هاج وأ ةمئاق ةيواز لكتش ىلغ



 دس جوس

 هنايفتن هنا را قكلدلا انقل ىوصنأ ندا لأ نودي

 ناموا كقع ةييراطأ ةرايلا سرق نأ وماظلاو + هك نع لإ

 لب « لخاملا نم عونلا اذه لثم هيف ًافورعم نكي مل نييطنزيبلاو

 لصفيو « دحاو رطق ىلع دّيشت ةيعافد باونأ ةدع كانه تناك

 ( ميولرك انو ورب ) هنريمس اولا دقق تكلا نحيا لك

 ل أ ىلع نألا هفرعت أم نيا لديو مجموعه عاناان

 ةئيدع نماثلا نرقلا ىف ناك ةيوتلملا لخادملا هذه تامعتسا ام

 الص ةعلق ق ا ترهظ 9 6 6 لكشلا ةردتسما م دادغب

 لاق اسي 5 ( 31 نب ثيوتا قلاز ةيهاقلاب نيدلا

 ارتاجنا ىف ردان ةب وتاملا لخادلا هذه دوحوو . باح ةعلق ىف عيل

 - 88811212515 سراموب ىف اهل ادي الاثم كانه نأ نم خ رلا ىلع

 ةينوساقرف ىف اذ لاك ىزتو اروياغرتك ١ ناك انترف ىف اامأ

 ل 4 ْن ” عالقلا ىف « اتناك اسنرفو ارتلكا نكل
2 

 ص

 ق6 هرعت لبعالا داش نب هع ةقنمحلا

 6011103 ىونركو [عممعأوم 05 دنوقريب

 راثآلا نم مدقأ ةمبع ةيمالسإ ةينبأ دنهلا دالب ىف سيلو

 نرقلا لئاوأ ىلإ اهي ران مجرب ىتلاو « ىلهد ةنيدم ىف ةدوجوملا

 اذه نم مدقأ ةينبأ ايسأ ةيكرت ىف سيل هنأ اك . رشع ثلاثا



 هسا 81 هم

 لوح اتا تاز ةييرق ىف ةيقودتلاللا تملا نأ ذإ خي راتلا

 اهيا رقع صنلاقلا ةكرقلا قئاوا

 اذإ -- ةيقابلا راثآلا أ نإف ةيقي رفإ ىلاعشو اينايسأ ىف امأو

 1 ريخألا ثادادلا اسم ب للا هكناباك هيجل اذنكم

 هيلإ تفيضأ ىذلا دجسملا كلذ - ةبطرقب عماجلا دحسلا

 كاذكو رشاعلا نرقلا نم ىباثا فصنلا ىو 0 تادايز

 (ةهه ١10700 ادلاريجلا جرب ] ةيليدشأ ىف ناتايجلا ناتئذألا

 لكش ىلع فراخز نيتثذألا اتلكى و [ ( م5 - ؟0/2١) طاب ر ىفو

 برقي نذؤتو ةيطوقلا ةراعلا فراخز همست ةزراب ةريغص كلناو

 2 0 اي ناتنذألا نانا مو (5 كش ) اهروهظ

 نكي مل نكسلو : بابقلا دييشت ىف ةءاه ةبراعم قرط امهفو

 اسكن امل 8 جراخ ىف ةراعلا روطت ىلع نب 1 ىأ ال

 00 أ1 0انيتالاب الراكلا ةيلهص ىف تيلبو

 ةنس فق 112 9 اناروثرملا ةدينك م ا 1م9 ةلسصس ف

 دقو ء رمرلاب ةئيدع يلا“ رصقلا ىف ةريغصلا ةسيئكلا يع )١1(

 8 ا هذا كن ىلايرث ود ةيئاردتاك هقسأ ىلع تيب ىذلا يذوعألا تناك

 نا ولألا مثالا مو ةيهذم ءاسفيسف انيتالاب الياكلا ١ لخاد قو 5 0 فما نس

 لالا َّى ريظنا 1 3 مع 0 داو ةيطن زب ! ةعانصلا رس 31 أهنف قالب

 فراح قفا ةيعا نم نتاوفاتو اة فقس امأ . عادبالاو

 ( برملا ) ةيمالسالا بيلاسألاو ةعانصلا ريثأتب دهعيو ةروفحلا

 ع هوتوأع - 8مم - لع - 1 ممرزرو] وأ اناروت لا ةسينك (؟)



 هما ادع

 ةديدج ةقبط تفيصأ انهر
 تلسرأ نأ دعب ةندك اولعت

 1 تافرشلا
 ما يي م

03 

 نود ) نيفرخز. نيجرب نيب ةنراقءلل ناجذوع - ( 55 لكش ) ا
 ) مسرلا سايقل ةاعارع

 ١ ل 1١١/؟ ) ةيليبشاب ادلاريجلا ةرانم ح وهو١١(

 ( ١ه*+* ) عيووز ورب ماهزفيأ ىف سوقانلا هيد
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 رمق 3 اوه: ةكلس قام 0 0 رب زعلا رصقو ١ك

 ىش هذ مهو . ١18|١ يمن ف ارو( فلا ) 7 يكل

 كلا ءاهتنأ كعبأ مه ىلإ عجرت 5 و 43 اهندح 0 ىتل ١ ما ولا

 ومزلاب ف هتاهتنا كعب 3 قع 2 ندد ةيلهص ةرب زح ف ىالسإلا

 ش ١١5١ ةئس ا [23ل ع متم

 نويدنمرونلا امهديش ةينبألا هلو 3 نم مرا لع نحل

 كلر“ يطل ةيوقلا هب نازل نزهاواغلا» تكرس ارينك" اهفاونإف
 ا ىنلامأ ىقليدع أسست ايلاطنإ ف اضأ دحوت ىلا يهاوأفلا

 5جاعرتنم ونرلاسو

 لدعم وه نار روما اذه لإ عجر ىلا ةيخلا مو

 لص ولا ةنيدم ىف ريخلا 0 و( : نوفا ىف ةملخا

 دقو نايك ناعناع نادحسم اهالكو م١ سدا 4ه لوح )

 ةيئارإلا دجاسملا تناك الو . ةريك تاليدعت اهلوأ ىلع تلخدأ

 ريثأت اهفراخز بيلاسأو اهبابق بيترت ىف رهظي. ىلا ومرلاب سئانك نم تح
 ( ترم ١ ىطنزيبلاو ىالسالا نينفأا

 )١( تاقبط ثالث هل لكشلا ليطتسم ىدنمروت ءانب ةزيزدلا رصق 2

 ةئيز» امهنم نينثا ىف ءانبلا نم نازراملا نآءزجلاو ةعبرألا هيئاوج تناك دقو
 ىغف رصقلا لخاد امأو « طاز ن0 جمعووأعو ءامصلا دوفعلا نم تاقيط ثالث
 ( برعلا ) تابعن رقما اهولعت ىلا ايانْلاو ةيما موارخل عيار

 ل نك ١و اضيأ لكشلا ليطتسم ىدنم رون ءانب ةبقلا رصق اا

 فراخز ناردحخلا ىفو « رادخلا نم ًازراب اء رح ةعرألا هيئاودل نم بئاج

 ةريش ةيسيئر ةعاق ءانبلا طسو ىف ناك دقو « ءامص دوفع لكش ىع ةروفخ

 (برعلا) 2 رصقلا امملإ بسن ةبق اهولعت



 تسع خب

 ىسكتو صحلا نم فراخزب لحن تناكد قف « رجلا نم ةينبم

 ىتح ةريكألا ةقي رطلا هذه تعاذ دقو « ىناشاقلا نم تاعيب رتر

 ةبروس م حلا اهف مدختسإ اهتينيأ تناك دالب ىف

 نايعالا نب اق ديد ناوإ دالز ىف نذ اللا كتاكو رضع

 يب اهالعأ ىف ًالياق فرطلا ةقيقد كقلا ةنيقاراتما كاك

 . ناولألا ةفلتخم ةقارب ىتاشاقلا نم تاعيب رت اهو. كحت تناك

 نمو ىف ف هذاا هذه ةوروفرو نادال اشكل هيش دقو

 ند الا هتبأ قطا وا عئاصملا نخادم  ةقلابلاو ولفلا

 ىف دجاسملا نذامب ةقانألاو ةقاشرلا ىف اهتتراقم نكي ال ةينارالا

 ىحست ىتاا ةيب رعلا فراخزلا ناريإ دالب ىف تلخد دقو . ةرهاشلا

 هذه تبا امو « ةيتالا ةرقنلا ىف اهفصو ىتأيس ىتلاو تاصنرقلا
 رس

 0 وذ ناربإ دالب ىف تعاذ نأ فراغزلا

 ةدوحوم هب عملا 3 هي 0 ةسودلا 1 ةيسيئرلا ةلثمألاو

 نب ريقكلا قرف نيويحالا ل قت نضوو هل

 32 ) ١ ٠ ١ تود نا )5 خلا عماجو ) ار )رهزألا عماج

 2 ) ١١١6 رقألا عماج نيو ىذلا ريغصلا عماجلا دما

 رعد لم نافيا ريد وعو 1 ١ ١رم 0 ىشويلا كلحع سمو 4

 ةمدق دمع م لعل 3 0 0 000



 سس غفل

 007 مغرلا الا مماج ىف ةرهاقلا ةراسع ىف رجملا لامتسا

 لات نم هيلغ لوصملا لوسلا نم بتراك ديلا ىزيلا ردا

 ةرئأتم ير اثلا اذه ىتح تناكرصم نأ رعاظلاو .ةرواخا رطقملا

 لوأ ىشويملا عماج ناكو . ةيقارعلا ةبرامملا بيلاسألاب رثأتلا لك

 قو ا: هنن تلقولا ىف ةحيرتما دخخ فتاك ىلا ننال لاب

 يت تضيصأو هتراع تمدقتو دجاسملا نم عرونلا اذه روطت

 ةحفلاو هو ونال هوا قنا هو هنو [هوتق لغة دف

 ةنذأم هيفو . وبقم رم ةبقلا ناكمي هلصي ريفص ىثويملا عماج ىف

 ىذلا ودل لع ةيلاع 5 ةريغص نق امواعت تاقيط ثالث اهل ةعب م

 ةيلقص س 105 قو هارت

 نم ىعأ ةيمالسإلا ةراعلا نف خعررات ىف ةبقلا روطتو

 اذه ىف هنع فرطلا ضن نأ انيلع نكسلو ؛ ريك ناكمب ةيمهألا

 رهاوظلا ىف كيب رثأ هل نكي م روطتلا اذه نا وعلا فيولا

 هنيع ببسلا اذهو . ٌةيب رغلا نونفلل مداسبلا اهفاخ ىتلا هب راهملا

 القل رع نا فنا قرأ ىلإ فاح نتن

 )١( طقني ىمع هاوار مام ةينانويلا نم ) ةاولوعزنإم ةلك قلطت (
 شعب َق كإلذو ةيظتنم ريغ ةلزان ةدمعأ لكش ىلع 5 ىذلا رحجيتلا ىلع

 نأ ىلع 0 ةبريأا حالمألاب : ةل ةأيم هحيتلت ىذلا حعشرلا لعفي فوهكلا

 فويكسلا فقس ىف ةقلعم | حبصت ىلا ةدمألا ىلع قلطي ظفللا اذنه «
 ص ىلا ةدمعألا ىلع ( ةدعابصلا ةدمألا وأ ( 50121111 ةلك قلطت امي



 د 1غ

 نيماسملا تعبت ىتلا ةدب فلا ةب رامملا ةرهاظلا كلت - هواة ءاناعو

 2 ام

 . اينايسا ىلإ دنهلا نم مهترامع زيمي ًاعباط تحبصأو « اويهذ ىتأ

 507 عجرت نا ل

 ةنذأم ىف ىرت نأ نكمي ةفورعملا اهتلثمأ مدقأ ناف لاح لك ىلعو

 ثثيح رشألا عماج ةهداو ُْف كلذ كعب رهظي م ىشويجلا عماج

 دجوت ثيحو « ةيفرخز ضارغأل ةرهاظلا هذه تمدختسا

 امعرو 5 فدص 07 لع ةروذغ تاينح ىالذ .٠ نع اضف

 ةيفدصصلا تاينملا هنع تاقن ىذلا عونلا ىف تاينملا هذه نوكت

 نم طيرشر قالا عماج ةهحاو ىلعأ فو . ة ضيملا رسهفغ ةرامع ف

 ةيفرخز ةيفوك ةءاتك

 هنيادع تدي مش ىلإ فعاتملا قيقا نع ا ةرهاظ كانهو

 تانسأ 086 ىلع تاف 3 فو : رصعلا اذ_ه ُّ ةرهاقلا

 نورك نأ لوقماا نيو .اقراذك نارها نا امن ورانا

 رم هيمو 3 نورنا وعل نس نيام ا ورم لاو

 عون ةراعلا نف ىف ةاهاوعال[مو وأ تاصن رقلاو . شرألا نم ولعت كس
 ةزراب ةريغص ماسحأ نم نوكتيو ىعيبطلا رجحتلا كلذ اهب دلي فراخزلا ْن

 روصقلا فقسأو دحاسملا تاهحو ىف لمعتس ام ثكأ أو ةالدمو

 ) برعم 0

 ىف ةيطوقلا ةراعلا ةلثمأ رثنأ وهو لنع »مومو طولوعع 1١(

 . ةديدع تار هؤانب ديعأو مساتلا نرفلا لئاوأ ىف هدييشت 'ىدب « ايلاطيإ

 سس ىف ةيرمب ةدايسو ةيرا# ةيظع نم ةيقدنبلا ةنيدا ناك ام ىلع لدب وهو



 مل سم

 هيلا ل وعلا يرعقلا

 2 ةيمالسإلا ةراهلا نف نم ة انيدل نإو

ُ 
 ءامأ ميمج ىف تالذو « هدعب اهو رع تيلاقلا نزلا لإ اكواب

 دنهلا دالب روصعلا كالت ىف لمي حبصأ ىذلا ىئالسإلا ملاعلا

 0 سلا و

 مسا قافرم قادما نا روبل قاريمتل اكادونا تانغ قااعأ

 ام رظنلا ناتئلي اهو 0 رصقلاو 818 9 را

 دال هنلاهار رك ذأ زيف ةكداعم كلاس أ لوا نظسولا لوسلا دع
 (برعلا ) اهنع ةلوقنم نوكت نأ دعب الو ةيمالسسالا

 ةبلاغألا لود تأدبو 50 ؟ ةنس ذنم ةيلقص نوزغي نوما أس (1)
 رم نو قول لانا عدو ماقتكا اوراس كة دقن ايها

 رثك أ ىلع مهلكح بلغ ىح كلذ دعب اهيف مك المأ تدازو ةريزملا ثاث
 مهك المأ تأديو « مهتلك تقرف ةيبصعلاو ةسفانملا نكلو . اهعاشب
 ضبيقو ركع ىداحلا نرقلا رخاوأ ىف مهناطاس ىهتا قح ًاثيشف ايش صفقنت
 ترهدزا ةبب رعلا ةفافثلا نأ ىلع ء ىدنمرنلا رحور تنوكسلا سألا ةمزأ ىلع
 حماستلاب اوفرع نيذلا نييدنمزنلا كولملا ءاول تحن ًاريبكح ًاراهدزا ةيلقص ىف
 لايملا اوقبأو < مهنيب ريشبتلا نم نييحيسلا اوعنم قح نيماسملا ةيايعو ىنيدلا
 فرخ مهفئاظو ىف نيداسملا نيفظوملاو

 بس ١054 قاس نسب ةطانسغ ىف رمال ود هديش كارلا ب

 ةعاقو « ناكيرلا شوحو عابسلا شوحك ةرهسلا ةيلاع ةئبأ هيفو "ه4
 رصقلا اذه تاعاق ىف ٠١ رهشأو . جملا ةعافو جارس ىنب ةعاقو ءارفسلا
 ىلا ةيبرعلا تاباتكسلاو ءةعيدبلا ةيصخلا شوقتلاو ةيماخرلا ةدمحألا هلاهأو
 ( هللا دبع ىنأ نالوا نع ) و ( هللا الإ بلاغ ال ) انترابع اهيف رركتت

 ( برعملا )
 دحح ( ريصقلا ) لففأ نأل ضومغلا نم ا ؤأأ ةراشإ ىف نإ )١(



 ارا دع

 ادعام اماو . اهبف فارسإلا نم ل ىلع ةقينأ فراخز نم امهف

 ىلوألا ةقيطلا نم سيلف اينايسا ىف ةيمالسإلا ةينبألا نم كلذ

 ةمظعلاو لاخلا ف

 . ع 8

 ققح تديش ةحرضاالاو دجاسملا لمجأ نم ددع ةرهاقلا ىفو
8 

 ةليلقلا دجاسملا اماو 3 ةنيدلا لع كرتلا ىلوتسا نسيح ١٠ هاا/ ةيرس

 ايناّمع اهزارط ناك دقف ؛ خثيراتلا اذه دعب تديش ىنلا

 قليدم 2 ةماهلا دحاسملا ند ٌةلساس لوضام الا دالب فو

 ةئسو |" ٠ ةيسنا سن ام ىلإ اهدي ران عج 3 هسورب و ةينوق

 اذه ذنمو . ايكرتل ةمساع ةينيطئطسقلا تدصأ تريح 4١مم
 ع 52 5 0

 يك اه ى رئاعلا نوديشل اوناك نيح ىح اهودلقو 3 ريثاتلا لك

 قشمدو ةرهاقلا لثم ةينيطنطسقلا نع ادح ٌةديعب
5 5 7 

 ةسألا نم !دكبزؤيك دلعادرهلاو ناك رتو نارنإ ةالئوفو

 يفذ اينايسأب ةفانم ندم ف ةديدع روصصق ىلع قاطي رثخ] 02231 وأ تسع

 هلعلو - اهرهشأ نكسلو ( رازاكلا ) ةلطيلط ىفو ( رازاكلا ) ةيليبشأ
 ١١5٠ قنس نيب ىبب دقو ةيليبشأ رازاكلا وه - فاؤملا هدبعقي ىذلا
 تللقو ىلوألا هلاعم تريغ ةريثك تاليدعت هيلع تلخدأ دقو 59١١و

 ةليج تاصن رقم نم هيف امي زاتع هلاف لاح لك ىلعو هئازجأ قسانت نع
 ,١ تاهجوو رونلاو ةيوهلل روانمو ةيماخر ةدمجأو ةعبدب ةيرهدم سشوقتو

 ىلاشاقلا تارزو وهزت تاعاقو بهذلاب ةاشوملا ةيبصلا شوقنلا اهنيزتا

 (برملا) ةعيدبلا ةريشحلا اهتبق ءارفسلا ةعاق تاعاقلا هذه ثأو ليخلا



- 

 لانو نترك ا روصع ىلإ اهدهع عجل ىتلا ةيمالسالا

 نألا ىح دنهلا دالب ىف ةعئاذ ةيمالسالا ةب رامعملا 5 ااسألا

 زيمت ةرهاظ ةيل قراوف كانه نإف ءوش نم نكي امهحو

 ىف ةيسيئرلا سلا سرادملا نم ةسردم لكل ةرخأتملا ةينبألا

 ةسردملاو ؛ ةيرصملا ةيروسلا ةسردملا هو . ةيمالسإلا ةراهلا

 + ةيئاثفلا ةطردلا رب ةيارتالا ةسوقلا تو ديزل هيازيأللا

 يلع ردو لق تسلا ضل ىف كلو لوب ةيداللا :ةيودللاو

 نكلو . ةفلتلا نك امألا ىف ءانبلا داوم فالتخا وه قراوثلا

 . ةيلحم ةب راهم بيلاسأ ىلع ءىش لك لبق موقت سرادملا هذه
 يدصت ىف عونتو ريثك مدقت ىطسولا روصعلا ف ثدح دقو |

 ديذت فورعملا اهميمصتي ةعماطلا دجاسملات لظ دقف « دحاسملا ةينأ

 ىف ذختت ىتلا ةحرضألا ءانب عاذ اك« ةيمالسإلا دالبلا ضعب ىف
 : ةسردملا : وه ديدج عوب رهظو ؛ ةالصلل دحأسم هسفن تقولا

 ناكو» ةسارداا دينمو أ بكم هيف لكشلا ىراع دعس رو

 ةبقلا تحبصأو . رشع ىتاثلا نرقلا ىف ريخألا عوذلا اذه روهظ

 دقو . ةيمالسإلا ةراملا ىف عوبذلا لك ةعئاذ ةب راهم ةرهاظ

 نح لعد نايحألا بلغأ ى ةنكترم ةرهاثلا قف يابقلا تنتاك

 واو اغلا كنق كر دوس نك اربإ دالب ىف موقلا ناك

 دجال يناق قتاك تف: ةيريظناستلا قف امأ :زكتلا ةيضينلا



 اس جوا دل

 لق ل

 ( مسرلا سايقأ اا تود ) تافرشو دوفع نم جذاع لس ( 1١ لكش )

 عماج ىف ىمراف دقع -ح ب . ( 854 ) ةيهاقلاب نولوط نبا مماج ىف 2

 ةيصاقلاب فسوب نيدلا ديز مماج ىف س ب )91١(. ةيهافلاب ىهزألا
 )5*١4( ةيقدنتيلاب ©و'ل'نعمو وروداك رصق ىف -ه .(١؟ة4)

 ( ريضع سماملا نرلا ) كالوفرونب (0مم168 صورا ةينك ىف اه

 ) رقع سداسلا نرقلا ( دروفسك 0 جيسملا ةسينكا وم ف فىرودو# لوو ٠# و



 اس ه1

 نب زن رصم ىف ةيرحملا بابقلا تناك دقو . ةيطفختم ةطلزس مرض

 208 00 رشع سماللا نررقلا ىف ةيجراملا ا
 تناك دقو ناريإ دالب ف 378 ( التندلا ( كاد هش لكشلا

 تناك 4 قاكربلا ىتاشاقلا نم تاعيبرتب ىطخت بابقلا

 خيلسلا تاتمترالا هذه نأ قطا قوو تانمزد لع دتما
 تاكو“ ًاريغك ا,مادختسا ىف فارسولا ناك ل ناكم لك ىف

 0 ءانجألاك فقسلا نم ىلدتت نايخألا ضعب

 اهننبو . ةحورم لكش ىلع ىتلا فراخزلا تاذ ةب زيلجتإلا ةيبقألا

 ف ةطالا يصل بانك لف نيك را: ةيخاسإلا انقل نك ١
 نذآم اهس الو - ةقيشرلا ْنْدآْلا نأ لمتحلا نم هنأ رهظي برغلا
 - رشع سماقلاو رشع عبارلا نرقلا نابإ ةرهاقلا ىف دجاسملا

 رم ردا قف اياطإق نييناوتلا جارعا ميمصت ىف ت رثأ دق
 60د ف وتسي ركريسلا رييكلا سدنهملا اهنعلقن ىتلا ىهو « ةضهللا

 نيب راعملا تأ هيف الدال اقف جاربألا نم همعج أم العا

 مهئعاطتسا ىف نأ نوظحالي رصعلا اذه ىفا وأدب دق اوناكنيماسلا

 نم اهدييشتب ماق مث مم ندنل ىف لو تو ايش ةيئاردتاك مهر 37 ماق 000

 نيئالثو اسمح ثيدحلا ءانبلا قرغتساو 1555 ةلس تمدهت نأ دعي كدح
 نر ناك دقو . امور ف سرطب سيدقلا ةيئاردتاك سدنهلا هيف دقو ةنس
 الو » ةئس ىقوتو دروفسك ١ ةعماح ىف كلذال ًاذاتسأ تاقوألا نم تقو يف
 (ترعلا ) ةلسس نوعا هرحتو



 م ١ تال ادب

 ءاتقالاو ينسوا دعوت اذلو ناقل الوقت نر ةذاتقلالا

 دعب ايف نر سدنهملا قفو اك . نئابتلا اذه هكرتي ىنلا ريثأتلاب

 98 5و5" لون تناس ةيئاردتاكى جارشألاو ةبقلا دييشت ىلإ

 رثألا رظعأ هل ناك ام

 جراخ امهءادختتسا عذب مل نذآملا نم نيعون كانه نأ ىلع

 ناريإ دالب ىف لكشلا ةيناوطسإلا نذآملا كلذب دصقتو ؛ اههنطوم

 كرذك وم ناجل و لي ناس ك6 مل ىتلا نذ آملا كلت

 كرر ا انام واك ل اند قولا قالا

 مادختسا ىلإ ليملا ةيمالسإلا ةراعلا مدقت بحبصي لظدقلو

 ةودح لكش ىلع ىتلا ساوقألا ١م ريدتسملاو بيدملا نيعونلا

 دوقعلا نايحألا 9 ريثك ىف نومدختس نوؤانبلا ناكو . ناصحلا

 تاذوأ ةنيدملا ةيداعلا نساوقألاو « ةيرزئادلا قمت: شاوقألااوأ

 هياع قاطي ىذلا سوقلا ناف ى 1 ةيحان نمو . نب كرما

 فنيطخ هؤانتا ى متني ىذلا سوقلا وهو - ىسرافلا سوقلا

 . دالبلا نم اهريغو ناريإ دالب ىف عويذلا ريثك ناك« نيميقتسم

 ُى زيلجتإلا سوقلا هوحولا ضعب نم "ىسرافلا سوقلا اذه هبشيو

 ةديدعلا صوصقلا تاذ دوقعلا نأ 378 . لكش ) ) ىرودويتلا

 ةيحطس ف ةراخزك مدختست 00 لاعتسالا ةعباذ تدعم ضَأ

 ىلع ذختت تناكف تافرشلا امآ . ( ةيذاكلا ) ءامعلا كئاويلا ىف



 ( مسرلا سايفلل ةاعارس نود ) جا ربألاو نذ آلا نم جذاك س ( ١ صش )
 ىلا نا( هسك 2# ) ةرهاقلاب ىلوللا رساس ةسردم ىف ح ١

 سرخلا ةيقو 1١75 1و ع لعأ حمرا 78 انوديقب وديموكلد ى“روت

 ايلاطيأاب انتو, 5م0اعئ0 وتيلويس ةسبق ىف حس «1١0(. ىف
 )0-1١1--١1١١(. ةرهافلا راوجي قوقرب يرض ىف ح د.(١؟و1ا/)

 ,(ل دمى حدك اياطبإف ولع ©الصرمور 1 ععوو يكل ةبق ىف ح ى

 ميمت نم ندنلب 5غ. 8[-|عم8وجرب وأول ىرام تناس ةسينك ىف ساو
 ,( 1-1588 التمر تر سدنمملا



 دس ١#©هق د

 دفارالا اهيوراقللا قاما عش لطر اواهتلا نا روأل ميد 8

 تاذ وأ مرخلا صجلا وأ رجحلا نم كييابش اهيلع بكري تلظ

 ريغ ناولأ وذ جاجز اهف بكري ناك اي « ةروئملا فراخزلا

 دالبلا ىف نآولملا جاجزلا مادختسا لبق كلذ ناك امب رو « ةئقتم

 تاراتك "نيم ةطررخأ انإ ةمدختشلا كراغالا فناكف . ”ةنيرقلا

 انإوويدتلاو اقفل ىاةزوتضو ا قنا قف ةوكس ةرزوكا

 نب وضت نويرع اونا ندرلا لاسر نا ذإ فلما تدع نراك

 ةسااسالا ةينبألاف ززابلا رثلل ندسذأ "قوي ةنفلاةكاقزاذلا

 و عقاولاو ناجألا صضعب ىف دنا ىث هارت نك ُْق

 ى.ةقيقدلا ةيسدنه لا موسرلا رمح ىلإ ةفرخزلا ىف نودمعي نيماسملا

 اناورتب اذهل قوك الاداك قوه ريك ا دوج نخل انوا وتلا

 رجآلا ثيح ناتسكرتو ناريإب اهس الو ىنالسإلا ملاعلا قرش ىف
 - مدختسي ىتاشاقلا ناك د قف « ةيداعلا ءانبلا ةدام وه

 تاعبب رث ةفرخز ىف ةفولأملا ىف ةيديلقتلاو ةيسدنملا موسرلا تناكو

 50 « ةديدج قرط تذخما نيد ةرخامألا روصعلا ىتح ىتاشاقلا

 تاناقلاو وويغرا واو تاكو مسالا يقرتك 1

 تاعوضوملا ىلع قلطي ىذلا مءدووونع كسارأ مساو

 امال دينا روفر مسرت تناكىلا ةيديلقتلا ةيفرخزلا

 ن1 له ني ملا »38 لرقم ةياعلا ةكلاج روع



 د ؟هه مس

 )0 0 4 ماش : :
 ش لا نورقلا نق برعأل فراخإلا هدم لودي م

 « ةرهاقلا ىف ًارشتنم ناك ةفرخزلا نم رخآ عون كانهو

 مياتت وه كلذ : نادإبلا نم اهريغ ىف ع ويذلا لك امئاَذ نكي و

 ةفاز رادحأ ند ىرح أو نوالا ةعاق رادحأ نم ةيققأ تاقيط

 ثيح ةطنزيب وأةمدر نإ ةقيرطلا هده لصا مجري دقو 2-0 نوللا

 ةقادع ءازحأ ف ًاريثك مدختست رحآلا ند ) كيماذو 0 تناك

 : كلش عضوم لازت ال ةبسنلا هذه نكسلو . ةب رجحلا ناردإسا نم
 .٠ م 3 7 57 2

 ةيماخرلا ىلاملا ىف ةططخلا تاهجاؤلا نأ لوقعملا نم ناك م نمو

 داما و اهريغ فو 5 ةسارولفو 561 انييسو اوذدو از ف

 نورقلا ىف اهب مه تناك ىلا ةرهاقلا نع تنخأ امإ ةيلاطيالا

 ناولالا ةددعتملا ةينبالا هذهلثمو . ةقيثو ةب راو تافالع ىطسولا

 سدهلا م قو ؛( ةلناع عمم ن رث والا 2 ىف رد وحوم

 ملهء4اطقصت مامات نكبر ونب سرطب

 ىبرغلا ملاعلا نيد نأ ثحبلا اذه ىف هانرك ذام ةصالخو

 ناديم ىف انيأر دقو . هعومم ىف ريك ةراملا نف ىف مالسالل

 ةسدقملا ضرالا ىف اوديش نءذلا نييديلصلا نأ ةيب رخآ ةراعلا
-- 

 نا اديس برعلا نم اوماعت ايلا عالقلاو ني جلا نم اريثك

 ىناتك ىف ةيزعلا فراخزلا ةعيط : رشاعلا لصفاا مجار )١(

 مت أةسات 2 0هنت ةععطأ ععانعع ( 1>0ه 1024)



 يطع ١1ه“ د

 ةناشتتست انس مسمن

 : رك همسه تع 0

0 
211111110 0 100 

 ا

 ةيطوقلاو ةيفوكلا تاباتكلا نم جذاع ل ( 0« سصش)

 سخأ نم . ( ١ مو»م# - 5ؤ+؟ه5) ةريهاقلاب نسح ناطلسلا مماح ىف س |

 ( رشع ىاثلا نرقلا ) ةرهاقلاب ةيرعلا راثآلا راد ىف ةظوقحب ل ن

 ٠١ ١١٠( ةئسلوح) كلوفرونب 5001 معزنع رك أ ثوس ةسينك ىف حس

 )١٠١٠( ريشثكر ويب اوطاولمع كيل شفب ريق ىف - د
 )1١989( رتسنسسوب ىتاثلا دراشتير ربق فاد ه



 علب 1 قا ل

 5 برعلا 08 ا تافاكجتدالا لمعو نيصحتلا 6

 ياسر الأ نيئانملا ةرابع ند أوماعت لق

 موس

 ةرووس ىف رغما ةيلالل هن نيد اه انهتتنا اذإو

 هدهع عجرب امم ناريإ ىف رمال ورع عدلا كار الاو ةياسوأو

 نأ ىلإ ءاماعلا ليم دادزب ىتلا ةينبألا كلت « مالسإلا لبق ام ىلإ
 دوما نا ايها قو ونرتسلا اوتار هياط أ ةاقنلا هنا نكن

 بسنت نأ نم جرح كانه نكي مل كلذ اينثتسا اذإ لون « ىطسولا

 نم اهريغو ةب روس ىف نيماسملا نيتانملا ىلإ ببدملا سوقا عارتخا

 كاذك ىبرع ةينيئسلا دوقعلا لصأ نأ ًاتباث نوكي داكي و . نادإبلا

 . ةيرودويتلا ةيزيلجتإلا دوقملا لاح اذه نوكي نأ لمتحلا نمو

 مادختتسا اه يرن ود راع وتاج 3

 كالذكو . ةيطوقلا ةراعلا ىف ةدوجوملا ةزرابلا ةريغصلا فراخزلا
 ا اود اه 2 ةددعتلا صوصفلا تاذ دوقعلا مادختسا

 ةيرجحلا فراخإلا مادختسا اوفرعو اوذخأو « ةيتابنلا فراخإلا

 « جاجزلا اهمنيب بكريو ةيطوقلا ةراعلا ىف كيبارشلا اهب المت ىتلا

 ناك انع ةذرخام ةزيخألا قراغزلا ده نورك نأ لفخا قو

 اهدا هةيستوا روش ةيزك كنا نم ل رألا ةعانملا ف

 ىنامملا نع د ناو نوكت 0 اذه نم اديَغ مدقأ ايلف ١ وكل

 مالسإلا لبق ام ىلإ مجرت ىتلا ةيقارعلا وأ ةيروسلا



 5 4 ترب دس

 نكلو ٠ قرشلا ىلإ ًاتايحأ بسني نّولملا جاجزلا عارتخاو

 ةحيدذلا دمعلا مادختسا نا ا هب انا تل ا ةيسنلا هذه

 رثاعلا ىف بابقلا ماظن ىف ةماحلا ةرهاظلا كالت . متاعدلا ناكرأ ىف

 عساتلا وأ نماثلا نرقلا ىلإ جري ٌيبالسإ عارتخا - ةيطوقلا

 نوم ةنهاقلا لإ قلتاذ ةنرظاو ةيفرخنلا تاقربشلا امأو

 قوم ةرهاظ كا ذ دري كخيصأو ايلاطيا لإ اهم فلقنتاو قارا

 اهب دوصقملا ةروفخلا تاباتكسلا نإ مث . ةيطوقلا ةراملا رهاوظ

 نولوط نبا عماج ىف اهلثم دجو دق ةرخاتملا ةيطوقلا ىبابملا ةفرخز

 تايانكما نكملو:: عساتلا نرقلا ىلإ مجرب وهو « ةرهاقلا ىف

 0 ييلاقألا نوءاسملا لتحا ام دنع اسنرف ىف ًاريثك تلغوت ةيفوكلا

 فر لا ندا ةرذأت ةلدخا دعوت ازكاع اق قمورم ركود

 ( 07 لككش ) ةيبرعلا فراخإلاب ترثأت اهنأ نظب
0 

 قدح ادع ناك كا رعسولا نركت نأ ادرأ لقا وو

 سدي رفو> ىجيسملا رافحلا اهعتص يلا هيبشملا باونألا كلذ لاثم )١(

 [.ع نب ىوبول ةيئاردتاك نم ةريغصلا سئانكلا ىدحإ ىف نون عمم
 [.2 المي16ز كاهلش توفال ةمينكىف نآلا دوحومو روف رخآ باب كلذكو
 ةسينك ىف عذملا فاخ فر ىلع فرائزلا نم ةطرشأ كانهو . هئاطوع

 ةعدقلا كيبابتلا ضعب ىلع ىرخأ فراخزو 10/عوؤرتب رد 1و[عرب رتسنمتسو
 ىلإ فراخزلا هذه لك [ ع؛اججطرب ىباتيا ذاتسألا بسنيو نولملا جاجزلا نم

 مع طل. موانع 1طع 1بعامرمادعتأ 01[ نراق . قرش لصأ

 0مل هسعتتاأ مرت ةمتوطلع 5عترتأ (أط اأطع ظانع 1

 81288206, الواو. اا, 1922)



 ب 8 نانا اسس

 ايانملاو ةضهنلا رصع ىف جاربألا تايمصت كلذكو « ةرهاقلا نع

 . هسفن رصعلا اذه ىف لاعتسالا ةمئاذ تناك ىتلا كشلا ةيفدصلا

 ءافخإل مدختست تناك ىتلا ةيب رعلا ةيبشحلا *”تايب رشملا هذه َ

 ل املا مناووسللا نارك ءأ نلوانلاف ميرحلا تارحح

 ةيندعملا تاجايسلاو ناضقلا ىف زيلجتإلا اهرلق تايب رشلا هذه

 هرقل قب راع نيتلدتلا ثان كوالا ق1 قاد كيقذلو

 نيدم هنأ اك اليلق ًاورب ةزرابلا هوطءوونعم ةيتابنلا عورفلاب

 اوناك نيماسلا نأ مقاولاو . ةيسدنهلا فراخزلا لامعتساب ًايأ مهل

 ىلع اوناكو أ أ « ةسدنملا لع نم برغلا ىلإ لصو اه انوي فعن

 نم ريثكح اهقيرط نع برغلا ىلإ لصو ىتل ١١ ةرظنقلا لقألا

 اناا

 « ةزيمم ةصاخ أطقن الإ نآلا ىنح هانركذ ام لك نكي م

 بورا ءانننأق برغلاو قرشلا نيب قيثولا لاصتالا هكا

 همادختسا عاذ كي.ثملا طورخللا بشألا نم ةفاتخم عاونأ ةيبرفملا )١(

 عبارلا نينرفلا ىف اهتيظع ج وأ هتعانص تغلب و ىطبقلا رصعلا ذنم رصم ىف

 : تاوردو رحاوسو كيبايش كيه عموما تناكو سس سماكلاو سقع

 تناك كبشملا بشحلا اذه ماولأ نأل ( برسصلا ) نم ةقتثم ةملكلا نإ ليقو
 دربتف ءاملا للق اهيلع ع موتا قى نك انملا ةفاوتي نسألا ةءادع ىف كش

 ىش عاوبأ ه4 ب رعلا ران ا رادو ةلممأ اهلا هنرادم فو. برسضأل ةذيذل مييبصصتو

 ) برعألا 0 تايرعشلا بشيخ 22



 اسع ة"(و دل

 ايعررشتاولا ند ارا تاهاف نك نأ نب ال دعنماللا

 0 تللظ 0 قدك ةويصق ةاع ف اعوان
 ا

 اننا رصعزتا ىلإ ةفاب ميمصتلاو مسرلا ىف ةيمالسإلا

 كرا ديقختو 0 نع ةينايسالا ةراعلاب ناك امف ىرئام عجرب

 ةراعلا روطت 00 أ لصفلا اذه ماتخ ف اني ردجيو

 ترهدزا ىتلا ةيئانلا يبلقألا ضعب ىف ارمتسم لازي ال ةيمالسإلا

 ةنش فلا نمتك أ ذك ةيمالسألا ةزانلا اين



 د ا

 كو
 سس سيب تيجي وسم

 زل, 5. 8: عمور 8للنأ ةلتتئت شه لقلت طلعات أ [ععاللا عزت طفتمم#

 2110 ولعوألا7 ع. ( 0م, 1924 )

 آ. اماعجب ط6 اكلنم5أ 0ع 1داوصاوعات عد ال قةا| عك

 ( قعراتم, 1915) ش

 ل. طفمتب اماع 8ويناولنتكأ لعع اكلم. ( طقضطقافل0ا

(1887 

 مع 0هوعأب القنا ةنقطع. ( ظوقور 1893)

 8 ءكطوتمنتل, 2. 1. طلمقا عون قملءطل 1 معانا عر 623-1516

 501116 (2ةلئ565 ل10 201215 عوان عم أعز, [8هزقل ظقونوتأع

 5نعاعأإل ( آاما1001,1926)

 0. 1. 8ز:”0مأ15, ططمواعرت معطل [هعاللا ععآاذ 0 عاق

 جلت 12عام من71 عاتأ. ( 0اكة ه0, 1918 )

 آل. 5ولملتق, ةطاهشتنعأ لهن الطلتكاتأ نقف : 401116 1

 معا[ ةعابسع ( طوع 1007)

 ( مالسالا ب ؟ جس 91)
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 كح ١

 لعام قرأ مهارنإ

 نودلخ نا

 نولوط نا

 هيقفلا نبا

 ركب وأ
 فاد وأ

 ٌآ ادفلا وب

| 
 مهاربإ نب دمحأ

2 0 

 وحاتنم دراودإ
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 ليئاناوك
 ١ هايملا ةنآ (
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 وايرابلا
 نم رلا دنع مأ

 كلا 1 ةحوز 0

 ( ىلاشلا
 ملأ ىفاامأ

 نوي ومالا

 ىلور ردنأ

 0. خ7

 كور زن

 ارتأت ةاطا ان ءأع

00 

 59 ريدوأ

 ا :
 قاشوأ

 015 اذوأ

 نرثوألا
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 نيلرب
 ةسورب

 ْ رئتواف س رطب

 ]تمار 2101111
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 و ْ ونيك ادلب
 احول له ععطتصم

 ١ ع ناقليلا

 م"ةعملعم ىرخصلا روليلا

 عم ا/هلاعمعأو ةسنلب

 عالم و عا لب ل ب |

 00 ١ آ/عنلءعةيقدنيلا

 ل 1/4405

 ١0 درا

 : رصف ) نووي

 ا” 80مل عانت

 او قة دع

 هل 8015ععو كيسو

 5 ٍْ سراموت
 اا

 ١٠١5 2 8568105 ساي

 سرس

 "ل ا دقاا
2 

 00 سقما تيب

 دو ْ ديب
 ا1]وك الل“

 نا هعأآذ١ 5

 علال عاج ةطنزيب

 داع 0 نويطن زيبلاو
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 دس ند

 0 نويثرايلا

 د | ربل

 ٠0+١٠ مولوك انجودورب
 5 ْ كرا
 ( ىدوكسلار 5 (

 1 ولوبلا

 1+ ْ 3 ا
 5 عع

 5 ْ دب وفريو
]| 1 

 ٠ ع6 ,

  3؛همعلع5

 دم نر دج

 3 ١ يمس ب 7 ديلحتلا

 5604 بيهذتلا
 ,آ "عك عدو كنع فرتلا مير

 35١ .نويماسما

 ر/بءعم_”يعاك غللاو 6

 ١414 ةيكرتلا

 :١ 55عام 5 5
 ١ ه4 ْ) ناتسكر

 تدان 7
 و؟عيرسرو يل ل 7 هنا
 ةيملا

 تارا ةتفتلا

 تيفكتلا
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 9 ترلاو اوكف بفدتع رع
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 كا ايرودل : فداك رشع عسارلا ا رشع

 | سئاسلا نرفلا تيوانلا تائيذلا يرام و
 + ةطوألا ١ هلا ع

 ا سيرأب قى ةيفرخزا نونفلا فدعتع . رشع

 بأ ةحفص ايلاطيإ ٠ ىريرح جيسوسل نم ليصفت رظنم 5

 ىف ىلهألا فحتملاب . رشع سداسلا نرقلا ىف
 : ةسنرولف

 ١ ةحوللا || ةيفرخزلا ل )وذفلا فج ع . شع سداسلا
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 ( مالسالا ل ؟ جدع 0



 ل هلا

 مب

 فحل

 مح

 ع

6 

0 

 ةعكو

 مدع را دعا

 | سداسلا نرقلا نم ىلاطيإ . ريرخلا نم لم

 كولا وو اسل فحتع . رشع

 سوروم ميلو جستن نم ٠ ريرخلا نق لع

 - ويلا وار وتكف فحتع . 1884 ةنس

 ةيسراف . 00 ماج نم ريو تاذ ةداحس

 يلا ايروتكف فحتع ++٠5 ةنس ةخرؤم

 قرفلا فرع رونما عيفملا ةياوذس

 ةيبرعلا رانآلا راش . رشع ىداحلا و يالا

 ةضهاقلا

 خرؤم . ىروس . ماخرلا نم صضوح

 تيرلا واووتكت فحتتع م -

 ةيهاقلا ىف مب رض نم ةينشخ تاوشح

 كارلو ايروتكف فحتع . 1515 ةنس ةخرؤم

 ىداحلا نرقلا . روفحلا بشللا نم فقس

 ومرلاب ىف للهألا فحتلاب . شع

 روفحلا جاعلا نم تاوشح امهف باباعارصم

 رشع سماخلا نرلا ىف ةرهاقلا تالا

 كرزلاو ارواكف تحف

 ىالسإ ىمدنه مسر

 67لكش ىف روصملا مسرلل ىسدنملا ساسألا
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 قزم لئارا ناو نك اا واو

 ه7 ةنس . ةبطرق . روفحلا جاعلا نم ةبلع 55
 كيرد# ا

 ٠٠١6 ةنس ة.طرق . روفحملا جاعلا نم ةبلع 50

 0 انوليماب ةيئارداك
 فبترقلا . ةرهاقلا . مرا جاعلا 0 ةيلع ٠

 ىناطيربلا فحتلاب . رشع مباراا

 رشاعلا نرقلا نم ىمطاف . رولبلا نم قيرا 32

 18 ةحوألا دلال راع نايتس ا

 .مه ةحؤر | ةيلقص نم ةيرع . شوقنلا جاعلا نم ةبلع 1[ 57
 نييرأب ىف ةيماخ ةعومجم رضع كلاثلا نرقلا ف

 تاز ىف ةرهالا فاتك زرع قالا 1
 هه ةيتوللا ١١! نفع سماك قزقلا لئاوأ ىأ شع عبارلا نرقلا

 ظ ولا واير وتكف فحتع

 كرر نوت نم عت ورام ف
 يف مياسلا نرقلا نم ىسراف - ءه لكش | هكو

 نرقلا ىف ةيقدنبلا ةعانص نم -- هد لكش |ةالو

 ةيقدنبلا ةعانص نم - ءال لكش . رشع سداسلا | هو

 نودع وال عج هم لكش . 1545 ةنس ىف

 ١ هر ةئس

 ةحوللا ٠ ب عت
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 ودرأت ويلل مسر أهساسأ ةيمالسأإ هقردخر

 ىثنقاد

 ةفرخزلا ىف ةيبرعلا فورحلا مادختسا

 ءارذعلا ميوتت ةحول نم ىسيئرلا رظنلا

 ةروص هقوفو ( ةسنروافب ) ىبيلوييل ارف روصملل

 حاشولا ىف ةيبرع فورح هيف ىرب هنم ءزل ةربكم
 اللا لمحت ىذلا

 ةىهاقلاب ىابتياق دحسسم

 نيفتلا توف ف رنملا يق لغلاو

 قشمد عماخلا دحعسملا

 ةيطرق ىف عماجلا دحسلا لخاد

 صوصف تاذ دوقع نيب ةيراقما جذاع

 ةرهاقلاب نولوط نبا عماج ىف

 ( ٠١ ملل ) ةيهاقلا ىف رصنلا باب

 تافرش - نوينفازلل فينايق رصق ةءاوب

 ( رشع ميارلا نرقلا )
 نيف ر خم نيحرب نيب ةيراقملل ناجذوك
 تافرشو دوقع نم جذاع

 جارألاو نداملا نم جذاع

 ةيطوقلاو ةيفوكلا تاباتكلا نم جذاع
 مس م ا ا 5

 ةك ةحفص

 "19 ةحوللا

 تاس م حج عجبا وس بج يود تصاب لج

 ؟؟ ةحوالا

 ؟ ةحوللا

 ؟ ةحوللا

 5 ةحوللا

 ١٠5 ةحفص

 ؟5 ةحوللا

 < ةحوللا ظ

 "١١ ةحفص

 ١ ةحفص

 ١ مم ةحفص

 ةحفص ١5



 باتكلا س رهف

: 

 + نيرو الا نوفقلا ىف اهوينانو ةيعرتلا ةييكاسالا نوتفلا

 انوروا ف ريوصتلا ْنش 259 5 ىالسالا نفلا

 يوفق منوع اول» هم معقل 555 مم 2000 7-5 5 ةرامعلا ف

 < 3 تاحوللاو روصلا س رهف

 ةناتكلا 0س رهش
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